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 :دوني من المحبة والتعظيم في اهداء هذه الرسالةتتصاغر نفسي مع ما يح

سىىيد األولىىين ...صىىاحب البشىىرل والنىىور المبىىين...خىىاتم الرسىىل واألنبيىىاء ...إلىىى   

يىىاء األصىىفياء ر ىىواا ى تعىىالى لىىه وحصىىحابه األتقوإلىىى  ( )واآلخىىرين محمىىد 

 .هم حجمعينعلي

 .ىالمجاهدين والمضحين في سبيل ... لى  إ

مْن يرد ى به ( : )))الذي يرجو اا حكوا ممن يشمله حديث الرسول والدي.. لىإ

 (1)((.خيراً يفقهه في الدين

الىى مىا وصىلت إليىه ... ادقة دعواتها ص وكانت...من سهرت الليالي تدعو لي...لىإ

 .والدتي....حمل لها ثمرة جهدي لكي ح  

 ...ءوالدي الذين  زروني بالدعازوجي وح...نعم المعين لي ...إلى 

 لهم  وفاءً ...خواتي الى إِخوتي وح  

 األفا ل ...ومشايخناكل علمائنا  إلى

 . كل من اهتدل بالشريعة اإلسالمية الغراء... لى إ

 هدي ثمرة جهدي المتواضعإليهم جميعا  أ

 ء السعدونآآل

                                                
مصطفى . د: ، تح(هـ652ت)  ابو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي: صحيح البخاري  (1)

، رقم 7/38: كتاب العلم: 3، ط(م7891-هـ7041)اليمامة ، بيروت , ديب البغا ، دار ابن كثير 
 (.17)الحديث



 شكر وامتنان
 .واثني عليه بما هو اهله...احمد ى تعالى حمد الشاكرين

ل ىىْي   :ه  تعىىالىالىىى  قولىى إمتثىىاال ْمىىت  ع  ت ىىي  الْتِىىي ح ْنع  بأ ح ْوِزْعنِىىي ح ْا ح ْشىىكعر  نِْعم  ق ىىال  ر  و 

تِي  فِي ِعب اِدك  الْصالِِحين   ْحم  ح ْدِخْلنِي بِر  اهع و  الِحاً ت ْر   ل  ص  ح ْا ح ْعم  ْي و  الِد  ل ى و  ع   و 
(1)

  
ى ت ـح   ه  وا ل ـّادع  وا ف ـد  ج  ت   م  ل   وه ، فإن  افئ  ك  روفًا ف  ع  م   م  أتى إليك   ن  م  )(: ))سول اهلل والتزاما بقول الر 

  . (2)((وهم  أت  اف  ك   د  ق   م  ك  ن  أ  م  عل  ي  
فانىىه يسىىرني حا حتقىىدم بخىىالص شىىكري ..ألهىىل الفضىىل    عرفانىىاً بالجميىىل ووفىىاءً 

و حعىىانني ووقىىل إِلىىى جىىواري مشىىجعاً ح و ناصىىحاً ح   وامتنىىاني البىىالغين الىىى كىىل مىىن

وخالل إعداد الرسالة خاصىة وفىي مقىدمتهم ..الل مسيرتي العلمية عموما موجها خ

الىذي تفضىل مشىكورا باإلشىراف علىى ( عبدالمنعم الهيتي)حستاذي الفا ل الدكتور 

هذه الرسالة ، فقرح وصحح وتىابع  تفاصىيلها وكىاا لتوجيهاتىه وإرشىاداته اكبىر اثىر 

 .الجزاء  في إخراج الرسالة بهذه الصورة فجزاه ى عني خير

رئىىيس وحعضىىاء لجنىىة المناقشىىىة ..وحقىىدم شىىكري الىىى حسىىاتذتي الفضىىالء   

لتفضىىلهم بقىىراءة الرسىىالة ومناقشىىتي فىىي محتوياتهىىا، وتزويىىدي بمالحظىىاتهم القيمىىة 

 .التي ستسهم في ترصينها

( السىرحاامحيىي هىالل )الىدكتور الفا ىل  األستاذ الى...كما حتقدم بشكري  

 .ومن قام بطباعتها ......سالمية واساتذتها جميعا   رئيس الجامعة اال لى وإِ 

 فجزاهم هللا عني خير الجزاء

                                                
 .09االية :سورة النمل (1)
محمد محي الدين : ، تح(هـ572ت) ابو داود سليمان بن األشعث السجستاني األزدي:  سنن أبي داود(2)

أبو عبد الرحمن النسائي )للنسائي:لسنن الكبرى ا1459/ 4(: ت.د)عبد الحميد ، دار الفكر 
: م0990هــ 0،0400ط العلمية،بيروت، ،تحقيق عبد الغفار البداري وسيد كسروي، دار الكتب(هـ414ت
 .، واللفظ له 34/ 2
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 
 

الحمددهلل ر  ا اللددنلم و ل ه أ ددل ، هبددا ل هنددل الدد ل و ل هاللددسي هاللددس   أدد  لدد هلل 
ل همددو األخ ددن  ه،لددحننلل األطهددن القنلدد  محمددهلل ل ه أدد  ها ن  ددل  ،ندد ل هالم لددأ و األنن ددن 
 . ه  الهلل و إل  نإحلنوا نله  

هندل نلدهم مدو ال لمدهلل . هالهفهي. الزلا نل غف  مو ها  نهاللهللقل  ،هللا ننر نل ل و  أ  
لددأ  ار )محمددهلل  لددها ار  األنددن خ دد    ه، دد  ال لددأ    أدد. هن جدده  حم ددلل هنف انددل .لأخطدد 

 .  األخ ن  ،لحننل أ  ه  ( أ ل ههلل هلأ 
 :هنلهلل

لقدددهلل تددددن   إ اهللي ار لددددنحننل ه لددددنل  او  بددددهو  دددمه األمدددد  خن مدددد  األمدددد  هاو  بددددهو 
  هب ننهددن خددن   الب ددا هتدد  ل هن خن مدد  التدد اتا ل هلددمل  اخ ددن  ار  لددنل هن خن مدد  ال لددنا

لددنحننل ه لددنل  لددفهي خأقددل مددو األنن ددن  هالم لددأ و لدد هللنن محمددهلل  أ ددل ،  ددا اللددسي ه، دد  
 .ال لأ   

هلقددهلل   دد  ار  لددنل  لهدددمه التدد  ل  اللددمحن   جددنا  حمأهنهدددن ه قهمددهو  أ هددن ندددنلحف  
هقددهلل  بفددا ار  لددنل  نحفدد  –الدد  او  قدده  اللددن     هللنن محمددهلل هاللنن دد  هال نأ دد  مددو زمددو لدد

ا  ِ ن  ح : الق او هت  ل ل  قنا  زمو قنتا ْح إِنَّا  لحاَن لح رح نح لناحا  الاَر ن انن نحلَّ ْن  بدنو لدحنن    (1)إِنَّا  نح
:  ل بمدن قدنا النند   و    خ   مو حما  مه ال لنل  نلهلل نن ندن محمدهلل  هال ننل$ لها ار 

 . (2)((الق هو ق ن  ث  الم و  أهنه  ث  الم و  أهنه   خ  ))
ث  نلهلل مل  ،نجن  األم  اللهلل هلل مو اللأمدن   د  تد   لدنهن ه،ندهاع المل  د  هاخد  

 مدددهللياألمددد  املدددسم   ا  مدددهلل  همندددم  إو إال  الفقدددل املدددسم ل ألندددل مه دددهع  لدددنل ننمنهدددن 

                                                
(1)

 .9اا  : له ي الحج  
(2)

 .11/77: ل ملأ  نت ح النههي7/3:  ن   النخن ي نت ح   ح النن ي 
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الحنف د  هالمنلب د  هالتدن ل   ) نلد طه أ   أ   قدل نلدا المدما ا هخنلد   قهدن  المدما ا األ
 .(هالحنننأ 

نهالددط  إمددن   ،مددنل  ل قددل  ددقا  قددهلل  دد  جملددل ه هلله ندد إوهبددنو مددو ، دد  ،لددننا ملدد  
 . سمم ل  ،هالمم ا 

هلتد  ال جدنا الدم و ي مدو ه اتهد  ه أدهمه  همدو ندنا اله دن ألا االد فنهلل هه نن      لد
 .ملسم   نله ي  نم هالت  ل  ا نله ي خنل خهللمها الفقل املسم  

 
ال دد   دد  للأدد  مددو   حق دق الجددز  األخ دد  مددو خسلدد  الف ده   أقدهلل هقددا اخ  ددن ي  أدد 

 ده اممدن  ا  خدن  الدهلل و طدن   ا ه ،مو الطنق  الثنلث  مو  أمن  المدم ا  ، س  الفقل الحنف 
 لددنحا(  حمددل ار  لدنل ) ( دد242 )حمددهلل ندو  نددهلل ال تد هلل الل خلدد  النخدن ي الحنفدد اندو ،

للهلل دهلل مدو متدن خنن ه،لدن م نن  د  نلدهلل ال تدن    مقلفن  النن زي  د  الفقدل الحنفد  اللهلل هلل مو ال
 .ه ل   هللي  أ ل هنهلل،  الب نن البأ   هاخم مها قن ه  حها المه هع 

 : ه المخطهط  اخ  ن المي هلل لن   هاللنا
تددن  ه لمددم ا الحنفددد  نمددن ه هلل   هدددن اللهلل دددهلل مددو  قهدددن  ا لدد هللااا.1  دد  البث ددد  مدددو  إل هدددن ها 

 .ب نه 
 .الملنن ل   اخ ل  نالمهم  ها الفقه  ب ا البهو  مه المخطهط  تنمأ  لألهلل هلل مو .2
هخنلد   املدسم الفقه   ال   منزال   خ  مج ملنن  مو الملنتا أ  البث   ن  ح ها ا .3

 .اا ننهلل ا    هق نن الحن   المي ا ل ن   ل الحسا ها الح ا 
 . املسم     الت  ل   األ ماممنتنن   اث  أ إح ن .4
   

 :ه    لنل   ب نن       نالللهنن  ال   هاجه  أل  ننلنلن   ،من
الددمي  لددنن  منددل نأددهللنن نلددنا ااحدد سا الغنلددا الددمي اثدد  نلدده ي لددأن    األمندد ال دد ن .1

ال نقدا ند و المب ندن  لأحلدها  أد  الم اجدا  لدلهن  إلد  ،هلل  أ  الهاقا اللأم  ن م ل ممدن 
 .المب نن  ،بث  مأ   الح ق هال هللم   المي  ل    لل  إل    سهالملنهلل  ل

 .الهلل و   هن ح ني المقلن إ  خن    قأ  الملنهلل  ال   مب  .2
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 ام جدنزالنله  ال    نقأهن نمدن  ستد  ن  دل مدو الب دنا ه ده   ل ن المقلن ننلا .3
 إل هددددن لدددد  ا ح دددد  ننلنلددددن  لأب ددددا المخ لدددد ي ال دددد   تدددد    امدددد ا   ألقددددهااال ممددددن جلددددا نأدددده  

 .الملنن
 

ن دد  محققددل  إا إو  ددمه الملددنهلل  مددو الملددنهلل   دد  خسلدد ل ا  بث دد   نلملددنا مبدد 
خددن ا القطدد   همفقددههللي  دد  نفددت الهقدد  ل هقددهلل حنهلدد  النحددث  دد  اللهلل ددهلل مددو المب نددن   نهددن

ل ندا الد طل  الحلدها  أد  نل دهن منهددن  ،لد طا الحلدها  أد  ،نأنهدنهلبند  لد   ههللاخأدل
هبندددد  قددددهلل  ل هالهاقلددددن  هالنددددهازا مددددو المب ندددد  اللددددأ منن    دددد  الددددطننهااألجنددددنتمخطهطدددد  

 ،نددهاا إلدد لددخ  األنددهاا المهجددههللي  نددهللي  دد  المخطهطدد  هلبددو الملددنن بددنو  ح ددا ال ن
 إلد نق  نلا اللندن ا  المدمبه ي  د  الملدنهلل  اللدن ،حأ لخ هن هلمل  قهلل ال ن ،بول   ،خ  
  د  لده    األلدهللالطحنهي هال جن ت هالمز هلل هالبن      مب ن   مخ ل  ل هت ح ،خ  ب ا 

هألو ت هط امطسع  أ  المخطهطن  بنن  محهللهللي نهقد  مدو اللدن   ال نلدل  إلد  اللدن   
إلددد   ن  ح دد  ،ح دددا األقددهاا  دد   دددمه المخطهطدد نلدددن  أدد   بددو الهقددد  بن  دداله  يالثنن دد   تدد  

منالدددددد طل  منددددددل هالنددددددنق  ، جل ددددددل إلدددددد  الملددددددنهلل  األخدددددد   الم دددددده  ي ملددددددنهلل  ن   حأدددددد  
هلبنهن ل   بو ها ح  هلد  الد طا االد فنهللي  األ هللن  ال ج  هلل    الجنمل  هحلأ   أ  ,لهللي
 .منهن
    جم دل ننالد لنن  قم  ن  جم  من،ل طل اماللنن ا  الفن ل   اح ها  ن  أ  البث   مو .4

مو ب هلللد نو لدل إلمدن  ننلأغد  الفن لد   ه اتدهللي  تد هلل اللدزاهي  ،للجنهللي ه ه ول حمننلت خ  نهللا
هلبهو الأغ  المل خهللم     المخطهط   د  مدز م مدو الأغد  الفن لد   القهلل مد  هالأغد  األه هلل د  

 .لمل  ل   ل ط لها   جم  با اللنن ا  هلبو   جمها منال طن ها  همل منهن ,
 : بنأل  بنن   ننلنلن  ال  خط      ال لنل   همن

 :ه تما القل  الهلل ال  : األهاالقل  
 .ح ني الملنن     هلل ال  بنو : األهاالفلا 

 .هلل ال  الب نا : امن الفلا الثنن 
 .هلل ال  نلا الملنتا الفقه  : هالفلا الثنلث 

 :بنأل  امن القل  الثنن   هه قل  ال حق ق  بنو 
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-هاأل دح  هاللد هلل  -مننتحالده -التد ب ه -الههلل لد ه -همدو ثد  اللن  د - نهلل، مو ب نا الغلدا)
-الحددهللههلله -اال حلددنوه - نددقهام–الأقدد ط هالأقطد  ه -هالهقددن-الهند ه -البفدد  ،لفددن ه –الب ا  د  ه 
 (.ه ن ه  نب نا التفل  -الل نقه -الل  ه -الل ق ه 

 .هالملطأحن  هاأل س  هاألحنهلل ث اآل ن مو جم ا منه هلل هقهلل لحقهن  ه لن بنمس ل
رقات فانتفع بها، دعوةً صالحةً بظهر الغيب وان نظر في هذه الو خاأ ئلة  ني ساإو

 .على هللا وأجرهوجد عيباً أصلحه 

 أوواستغفر هللا تعالى من كل ما شذ به القلم، أو ندَّ به الفكر، وشطح به الخاطر 

 .--قصر عنه الفهم، فالكمال هلل وحده
وحسبي هللا ..وأتوب إليك أستغفركواشهد ان ال اله إال أنت ..وسبحانك اللهم وبحمدك

 .ونعم الوكيل

 

 الباحثة

 

 



 

 

 

 

 االول القسم

 الدراسي القسم
 

 

 

 :على ثالثة فصولمل تويش

 

 الفصل األول

 حياة المؤلف 
 :مباحث ةستويشمل 

 

  ووفاته سمه ولقبهأوالدته و  :   األولالمبحث. 
 

 أسرته ونسبه  :   المبحث الثاني. 
 

 رحالته  :   المبحث الثالث. 

 مكانته العلمية  :   المبحث الرابع. 

 شيوخه وتالميذه  : المبحث الخامس. 

 ثاره العلميةآ :  المبحث السادس. 



 حياة المؤلف: القسم الدراسي              الفصل األول 

 

 
6 

 أسمه ولقبه والدته و/المبحث األول 

 والدته  :أوال

ان الشيخ  إذ.  (1)لم تشر كتب التراجم والطبقات التي ترجمت له إلى تاريخ والدته 
اإلمام طاهر بن احمد البخاري شانه شان غيره من علماء بالد ما وراء النهر الذين لم يذكر 

تي كانت تحيط في البالد ذلك الحين، ف الو ألغلبهم تاريخ والدة في تراجمهم، وربما للظر 
وكثرة االضطرابات والمحن واالنقسامات والويالت التي أحاطت بالعالم اإلسالمي والسيما 

حراق الكتب والمكت ن من اإلحاطة بات مما أدى إلى عدم تمكن المؤرخيهجمات المغول، وا 
خبارهم، وكذلك بعدهم عن مراكز الحضارة ربما ي كون عامال مهما في بكل تراجم العلماء وا 

 .  (2)عدم تدوين والدتهم 
قد نقل مؤلفها تقي الدين  (3)إال ان بعض المصادر الحديثة كالطبقات السنية 

ي بن أمر اهلل صاحب طبقات الحنفية فذكر ان مولده بالتميمي الحنفي من خط علي جل
 . يالدي م( 0101)أي ما يوافق سنة .  (4)سنة اثنتين او إحدى وثمانين وأربعمائة 

 

 

 
 

 
 

 .  (2)البخاري (1)طاهر بن احمد بن عبد الرشيد بن الحسين السرخسي هو أسمه:ثانيا

                                         
؛ الفوائررد البهيررة   ( 01)؛ ترراا التررراجم   ( 0/562)ة الجررواهر المضرريئ. ينظررر علررى سرربيل المثررال  (1)

(48 . ) 
 –ينظر تراريخ اداب اللغرة العربيرة لجررجيد زيردان، مراجعرة وتعليرق شروقي ضريف دار الهرالل، القراهرة  (2)

 ( . 3/50)بال تاريخ  0مصر ط
اري الحنفررري ت تقررري الررردين برررن عبرررد القرررادر التميمررري الرررد. ينظرررر الطبقرررات السرررنية فررري ترررراجم الحنفيرررة  (3)

رقرم الترجمرة ( 3/060)م 0001القراهرة . مطبعرة األهررام . تحقيق عبد الفتاح محمد الحلرو ( هر0112)
(0110 . ) 

. او قنرالي زادة الجرزء الثراني . علي جلبي برن امرر اهلل المعرروف برابن الجنرائي . ينظر طبقات الحنفية  (4)
 . تحقيق الدكتور محي هالل السرحان بغداد،  –، مطبعة الوقف السني (061)رقم الترجمة 
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كران مرن .الردهر شريخ الحنفيرة بمرا وراء النهرر  أئمرةفري زمانره، فريرد  لم يكن له نظيرر
  (3) .الزهاد المتورعين الخاشعين، والعلماء العاملين البارعين الباكيين الخاضعين

                                                                                                                              
مدينة قديمة مرن نرواحي خراسران، وهري برين نيسرابور ومروقري وسرط الطريرق بينهرا وبرين :  سرخس هي (1)

سررميت باسررم رجررل مررن الررذعار فرري زمررن كيكرراود سرركن هررذا : قيررل . كررل واحرردة منهررا سررت كيلررو متررر 
ان كيكرراود : وقالررت الفرررد . سرركندر الموضررو وعمررره، ثررم تمررم عمارترره واحكررم مدينترره ذو القرررنين اال

ينظرر معجرم البلردان . اقطو سرخد بن خوذرز أرضا، فبنى بهرا مدينرة فسرماها باسرمه، وهري سررخد 
 ( . 3/514)بيروت-دار الفكر ( هر656ت)لياقوت بن عبداهلل الحموي أبو عبداهلل /

القرادر برن ابري الوفراء القرشري  أبو محمد محي الدين عبد/ ينظر الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية  (2)
؛ وطبعرة القراهرة ، عيسرى البرابي الحلبري ( 603)رقرم الترجمرة ( 0/562)ط الهند ( هر022ت )الحنفي 
؛ ترراا التررراجم ( 666)رقررم الترجمررة ( 5/506)عبررد الفترراح محمررد الحلررو . م تحقيررق د0004-هررر0304

م 0065 0بغررداد ط –مكتبررة المثنررى ( هررر400)لررزين الرردين قاسررم بررن قطلويغررا ت / يررةفرري طبقررات الحنف
/ ابري حنيفررة النعمرران  اإلمررام؛ كتائررب أعرالم األخيررار مررن فقهراء مررذهب ( 43)رقرم الترجمررة ( 31)  

[ 0585]مررن مخطوطررات المكتبررة القادريررة فرري بغررداد بررالرقم ( هررر001)لمحمررد بررن سررليمان الكفرروي ت 
لمصرطفى برن عبرد اهلل القسرطنطيني الرومري الحنفري المشرهور / ؛ كشرف الظنرون ( أ550)ترراجم ورقرة 

، (004، 013، 0/015)، برررررررال تررررررراريخ 0مكتبرررررررة المثنرررررررى، بغرررررررداد ط( هرررررررر0160)بحررررررراجي خليفرررررررة ت 
دار ( هرررر0318)لمحمرررد برررن عبرررد الحررري اللكنررروي ت / ؛ الفوائرررد البهيرررة فررري ترررراجم الحنفيرررة ( 5/0000)

لعمررر رضررا كحالررة، مطبعررة  –؛ معجررم المررؤلفين ( 48)، بررال ترراريخ   0طلبنرران  –المعرفررة، بيررروت 
العربرري كررارل بروكلمرران ت /؛ ترراريخ االدب( 33، 2/35)م ؛ 0020 – 0سرروريا، ط –الترقرري، دمشررق 

؛ ( 3/660) –م 0003الهيئرررة المصررررية للكتررراب،  –، الطبعرررة الجديررردة للترجمرررة العربيرررة ط (م0026)
 ( . 6/500) –م 0000دار المعارف بمصر،  –ربية ط والطبعة القديمة للترجمة الع

 (. أ550)؛ كتائب اعالم االخبار ورقه (48)ينظر الفوائد البهية    (3)
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، والصحيح ما (1)دادي في اسم جده الحسين فقال عبد الرشيد بن الحسن وخالف البغ
، ومررا ذكررره الناسررخ بنفسرره فرري مقدمررة (2)أثبتترره كتررب التررراجم بدنرره عبررد الرشرريد بررن الحسررين 

 .  (3)المخطوطة 
 لقبه -:ثالثا

ذكر في مقدمة المخطوطة بدنه اإلمام، الزاهد، البارع، فقيه األمة، ظهير الشريعة، 
لسنة، مقتدى األنام، بقية األسالف الكرام وناقل أحكام الشرع إلى األخالق ، افتخار محي ا

ار الدين خ، ويلقررب بافت (4)الملة والدين، ركن اإلسالم في العالمين مفتي الشرق والغرب 
 . (7)ويلقب باإلمام فقط .  (6)، وباالفتخار البخاري (5)
ثم ,دى االولى سنة اثنتين واربعين وخمسمائة كانت في مدينة سرخد في جما وفاته-:رابعا 

رحمه  –وبذلك يكون شيخنا . بالميالدي ( 0084)أي ما يوافق سنة  , (8)حمل الى بخارى 
 . عاما تقريبا ( 61)قد عاش  –اهلل 

 
 
 
 

                                         
إلسرررماعيل باشرررا البابررراني البغررردادي ت  –ينظرررر هديرررة العرررارفين فررري أسرررماء المرررؤلفين وأثرررار المصرررنفين  (1)

 . ( 0/831)، بال تاريخ 0مكتبة المثنى، بغداد، ط( هر0330)
طراش كبرري زاده احمرد . وأيضرا مفتراح السرعادة ومصرباح السريادة ( 5)ينظر التراجم السابقة في هامش  (2)

 ( . 5/030)هر 0350طبو في حيدر اباد سنة ( هر064)بن مصطفى ت 
 ( . 0)ينظر مقدمة نسخة األصل ورقة  (3)
 ( .0)ينظر مقدمة نسخة االصل ورقة  (4)
 ( . 5/030)؛ مفتاح السعادة ( 48)ينظر الفوائد البهية    (5)
 ( . 0/562)ينظر الجواهر المضيئة  (6)
 ( . 550)رقم الترجمة ( 0/834)ية ينظر الطبقات السن (7)
، كشرف الظنررون (0/562)، الجررواهر المضريئة (061)ينظرر طبقرات الحنفيرة الجررزء الثراني رقرم الترجمرة  (8)

م 0048 –لبنرررران ط  –لكترررراب العربرررري، بيررررروت لخيررررر الرررردين الزركلرررري، دار ا. ؛ االعررررالم ( 0/004)
(3/304 . ) 
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 أسرته ونسبه /المبحث الثاني

 من أسرة طاهر بن احمد بن عبد الرشيد البخاري –رحمه اهلل  –انحدر المصنف 
عريقة في النسب كبيرة في المجد في بخارى عرفت بالعلم والمعرفة واإلمامة وتوارثته أبا عن 

 . جد، سواء كان قرابته من جهة األب أم من جهة األم 
اخذ العلم عن أبيه . البخاري ( قوام الدين)احمد بن عبد الرشيد بن الحسين : هو والده  .0

 . ( 1)وتفقه عليه ابنه، وله شرح الجامو الصغير 
عبد الرشيد بن الحسين البخاري الحنفي الفقيه، كان إماما فاضال شيخا كبيرا : هو جده  .5

ثقة حافظا احد المتبحرين في أصول الدين أصوال وفروعا، وتفقه عليه ابنه برهان الدين 
 . (2)احمد 

علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق ظهير الدين الكبير : والد أم اإلمام طاهر هو   .3
مرغينياني، تفقه على أبيه عبد العزيز وعلى السيد أبي شجاع محمد بن احمد بن ال

حمزة، وتفقه عليه أبو المحاسن ظهير الدين الحسن بن علي، وقوام الدين صاحب 
 ( . هر261)وهو احد األخوة الفضالء ت . الخالصة 

وذكر في الجواهر المضيئة بانه أستاذ قاضي خان، وصحح صاحب الفوائد ان 
ستاذ قاضي خان هو ظهير الدين الحسن بن علي بن عبد العزيز المرغينياني، ال أبوه أ

 .  (3)ظهير الدين الكبير 
ين كلهم نبكان له ست  (4)عبد العزيز بن الرزاق المرغينياني : جد أم اإلمام طاهر هو  .8

 يصلحون للفتوى والتدريد، فإذا خرا مو أوالده يقول الناد خرا السبعة المفتون من

                                         
 ( . 00)؛ الفوائد البهية   ( 054)رقم الترجمة ( 0/08)ينظر الجواهر المضيئة  (1)
 (. 2030)؛ كتائب أعالم األخيار ورقة ( 41)؛ الفوائد البهية من ( 0/302)ينظر الجواهر المضيئة  (2)
 ( . 25)لفوائد البهية   ؛ ا( 0/368)ينظر الجواهر المضيئة  (3)
ان إحرردى المرردن فرري بررالد مررا وراء النهررر مررن نررواحي فرغانرره الترري يررنسرربة الررى مرغين:  اني ه   ي  المرغين (4)

وهي االن فري جمهوريرة اوزبكسرتان، ينتسرب ( كم03والفرسخ يساوي )تبعد عن سمرقند خمسين فرسخا 
 ( . 8/523)ينظر معجم البلدان . اليها كثير من العلماء 
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وأشهر أبنائه هو أبو الحسن ظهير الدين علي بن عبد ( . هر800)دار واحدة ت 
 د.  (1)العزيز، وشمد األئمة محمود االوزجندي 

اني يالحسن بن علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغين: خال اإلمام طاهر هو  .2
ر بن مازه، المحاسن تفقه على برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عم أبوظهير الدين 

، (2)محمود االوزجندي  األئمةوزكي الخطيب مسعود بن الحسن الكاشاني، وشمد 
 .  (3)( هر216)ت . المتفقهين عليه  أخرافتخار الدين طاهر، وهو  أختهوتفقه عليه ابن 

محمود بن عبد العزيز بن عبد  األئمةالقاضي اإلمام شمد : عم أم اإلمام طاهر هو  .6
قاضي خان تفقه على يد الرضي صاحب كتاب الواقعات ت  الرزاق االوزجندي جد

 .  (4)( هر236)
 .  (5)( هر205)قاضي خان االوزجندي ت : أبن عم أم اإلمام طاهر هو  .0

لهم  أجالوهذا يدل على ان عالمنا نشا في دار علم وتفقه، واقتبد العلم من علماء 
 . الباع الطويل في التفقه والتدليف 

                                         
 ( . 43)؛ الفوائد البهية   ( 421)رقم الترجمة ( 0/300)ينظر الجواهر المضيئة  (1)
أوزكنرد وهرذا بلغرة اهرل تلرك الربالد ومعنراه : بلرد بمرا وراء النهرر مرن نرواحي فرغانرة ويقرال :  أ زجند هي (2)

. لحمروي ينظرر ا. القرية واوزكند هي اخر مدن فرغانة ممرا يلري دار الحررب، ولهرا سرور  وعردة أبرواب 
 ( . 0/541)معجم البلدان 

 ( . 25)؛ الفوائد البهية   ( 0/368)ينظر الجواهر المضيئة  (3)
 ( . 062)؛ كتاب أعالم األخيار ورقة ( 50/530)ينظر سير اعالم النبالء  (4)
رقررم الترجمررة ( 0/512)الجررواهر المضرريئة . وايضررا ينظررر )   ( راجررو ترجمترره فرري الررن  المحقررق    (5)

؛ كتائررررب ( 3/500)؛ معجررررم المررررؤلفين ( 3/006)، الطبقررررات السررررنية (55)، ترررراا التررررراجم   (210)
 ( . أ510)اعالم االخيار ورقة 
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 الته رح/المبحث الرابع 

تعد الرحلة في طلب العلم أمرا مهما وأساسيا في كمال المعرفة لإلنسان، وذلك لما 
وقد ... لها من أهمية في تالقي األفكار، وتالحم اآلراء مما ينتج عن ذلك ثروة فكرية هائلة 

 . كان العالم اإلسالمي يزخر بالرحالت في طلب العلم والتاريخ شاهد على هذا 
جال من يرحل بسبب طلبه لحديث واحد، فينتقل من أقصى وكان كثير من الر 

األرض إلى أقصاها ليسمو هذا الحديث، او ليتدكد من صحته وسالمة إسناده، إال ان 
عالمنا الجليل طاهر بن احمد البخاري لم تشر كتب التراجم والطبقات التي ترجمت 

 . وعرف المزيد من أخباره لشخصيته ان له رحلة طويلة ولعله لم يتيسر له ذلك التسو ذكره 
في بخارى، فاقتصر  إقامتهمما يؤكد ان إطار رحلته وتنقله كان محددا فقد كان جل 

 . تنقله بين مدن وقصبات بالد ما وراء النهر يدافو طلب العلم ونشره في تلك البقاع 
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 مكانته العلمية /المبحث الخامس 

صية علمية مرموقة وان نشدته وحياته ال يتمتو بشخ طاهر بن احمدكان اإلمام 
تختلف عن حياة علمائنا السابقين من السلف الصالح بانصرافه كليا في سبيل تحصيل العلم 
وخدمته سواء بالتدريد او بالتصنيف وحرصه الدائم على تلقي العلم من اعلم رجال عصره 

قران العلم بالعمل   . وا 
 . ( 1)ل في التعريف به فقيه من كبار األحنافوكانت أقواله وترجيحاته حجة لديهم فقي

في زمانه، فريد أئمة الدهر، شيخ الحنفية  لهنظير الوقال عنه صاحب الفوائد كان 
 .  (2)بما وراء النهر 

وقد عده ابن كمال باشا، والكفوي، واللكنوي من طبقة المجتهدين الذين يقدرون على 
صاحب المذهب وال يقدرون على مخالفته في  االجتهاد في المسائل التي ال رواية فيها عن

، كابي بكر الخصاف، والطحاوي، وأبي الحسن المتدخرينالفروع واألصول وهم طبقة أكابر 
الكرخي، والحلواني، والسرخسي، وفخر اإلسالم البزودي، وقاضي خان، وصاحب الذخيرة، 

 .  (3)والمحيط البرهاني الصدر برهان الدين محمود 
ي في طبقات الحنفية ضمن الطبقة لحادية عشرة، وهي طبقة اإلمام وذكره علي جبل

 .  (4)( هر205)فخر الدين قاضي خان االوزجندي ت 
حاطتهوهذه منزلة عظيمة وجليلة تدل على علم الشيخ اإلمام  والفروع  باألصول وا 

 . حتى عد من المجتهدين في المذهب 
 

                                         
 ( . 3/304)الزركلي / ينظر االعالم  (1)
 ( . 48)ينظر الفوائد البهية    (2)
ابرن / والترراث مخطروط محفروظ فري هيئرة االثرار . ؛ طبقرات المجتهردين ( 48)ينظر الفوائرد البهيرة    (3)

الكفرروي . وهرو غيررر مرررقم [ 01480]بغررداد بررالرقم (  هرر081)كمرال باشررا احمررد برن سررليمان الرومرري ت 
؛ معجررررم المصررررنفين ( 00، 01)المقدمررررة المسررررماة بالنررررافو الكبيررررر لمررررن يطررررالو الجررررامو الصررررغير   

(0/020 . ) 
 ( . 061)رقم الترجمة /5ينظر طبقات الحنفيةا  (4)
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 شيوخه وتالميذه /المبحث السادس 

  -:ه شيوخ: أوالً 

في بيت علم وفقه، فكانت أسرته  –رحمه اهلل  –نشد شيخنا اإلمام طاهر بن احمد 
 . تشتهر بالعلم والمعرفة 

فشيخنا الجليل توارث العلم كابرا عن كابر، ولذلك لم تشر جميو المصادر والمراجو 
  -:لم عن فوائد انه اخذ العاله سوى ما ذكره اإلمام اللكنوي في تالتي اطلعت عليها في ترجم

  ( 1) ق ام الدين احمد بن عبد الرشيد البخاري .0
   (2)( جد صاحب الخالصة) عبد الرشيد بن الحسين البخاري .5
 . (3)  حماد بن إبراهيم الصفار .3
   (4) إبراهيم بن إسماعيل الصفار .8
 . (5) حمدبن أ إسماعيل .2
  (6) يعق ب السيادي أبي .6

 
  
 

 

   (1)  قديالحالم الن .0
                                         

 . (0)ي  سبق تعريفه ف (1)
 (. 0)سبق تعريفه في  (2)
(3)

كان أبوه وجده من  بينع ملنم و، ندا وكنانوا من  كبنار الممنا ي وحمناد  نو  ال ناس  ني  قوام الدين أبو المحامد البخاري

 . (24) ؛ الفوائد البهية  ( 261)رقم الترجمة ( 0/558)ينظر الجواهر المضيئة  الصالة و خطب
(4)

  احمد ب  إسحاق ب  شيع ب  الحكم رك  اإلسال  الزا د المعروف بالصفار أبنوه وجنده ب إبراهيم بن إسماعيل الصفار

رقرم الترجمرة ( 0/32)ينظرر الجرواهر المضريئة  ( ن 238)وجد أبيه كلهم م  أ اضل الح فية تو ي ببخارى سن ة 
 ( . أ005)كتائب اعالم االخيار ورقة ( . 6، 2)؛ الفوائد البهية   ( 00)

(5)
الجرواهر  ,( ن 860)كان قواال بنالح  قتلنه الخاقنان سن ة . أبو إبرا يم الصفار :  مد بن اسحق بن شيتإسماعيل بن اح
 ( .30)؛ الفوائد البهية   ( 355)رقم الترجمة ( 0/086)المضيئة 

(6)
 ونسنبته النس سنياد بفنتس السني  وتمند د اليناد اسنم جنده. ب  الفضنل السنيادا ال يسنابورا  يوسف بن منصور بن إبراهيم

 ( .042)ينظر الفوائد البهية    األملسا وقيل نسبة إلس نصر ب  سياد امير خراسان



 حياة المؤلف: القسم الدراسي              الفصل األول 

 

 
08 

   -رحمه اهلل  – (2)ني اب  جعفر الهند ا .4
   (3) أب  بكر االسكاف .0

   -رحمه اهلل  – (4)محمد بن سلمة  .01
 .  -رحمه اهلل  – (5)سليمان الجوزجاني  أبي .00
 . -رحمه اهلل  – (6)اني يخاله ظهير الدين الحسن بن علي المرغين .05

 
  

 .  -رحمه اهلل  – (1)قاضي خان حسن بن منصور  .03

                                                                                                                              
(1)

وقند قر نة من  قنرى سنكون النواو و نتس القناف نسنبة النس نوقدا بفتس ال نون وأبو اسح  ال  محمد بن منصور بن مخلص

 ( .060)ينظر الفوائد البهية    نسف كان اماما ،ا دا صائم الد ر ممتغال بالتدر س والفتوى
بن عمر أبو جعفر الفقيه البلخي الهنردواني ذكرره صراحب الهدايرة فرى براب  محمد بن عبد اهلل بن محمد(2)

حنيفرة الصرغير لفقهره تفقره علرى  أبروصفة الصالة إمام كبير من أهل بلخ قال السرمعاني كران يقرال لره 
بكررررر اإلسرررركاف أسررررتاذه أبرررري بكررررر محمررررد بررررن أبرررري سررررعيد المعررررروف برررراألعمش واألعمررررش تلميررررذ أبرررري 

واإلسررركاف تلميرررذ محمررررد برررن سررررلمة ومحمرررد بررررن سرررلمة تلميرررذ أبرررري سرررليمان الجوزجرررراني وأبرررو سررررليمان 
الجوزجرراني تلميررذ محمررد بررن الحسررن ومحمررد بررن الحسررن تلميررذ أبرري حنيفررة حرردث برربلخ ومررا وراء النهررر 
وأفترررى بالمشررركالت وشررررح المعضرررالت وكشرررف الغررروامض مرررات ببخرررارى فرررى ذي الحجرررة سرررنة اثنترررين 

 (.64 /5طبقات الحنفية ا .)ستين وثالث مائة وهو ابن اثنتين وستين سنةو 
(3)

إما  كبير جليل القدر اخذ الفقه م  محمد ب  سلمه م  أبي سليمان الجو،جانيا وتفقنه ملينه أبنو  محمد بن احمد البلخي 

د البهيررة   ينظررر الفوائرر (  نن 333)ا وأبننو جعفننر اله نندواني   ( نن 384)بكننر االممننما ومحمنند بنن  سننعيد   
(030. ) 

ه عليره أبرو بكرر محمرد برن الفقيره أبرو عبرد اهلل تفقره علرى أبري سرليمان الجوزجراني تفقر محمد ب ن س ةم   (4)
سكاف مات سنة ثمان وسبعين ومائتين ذكره الخاصي ونسربه فرى القنيرة إلرى بلرخ وتفقره أيضرا أحمد اإل

 (.26 /5ت الحنفية اطبقا()على شداد بن حكيم روى عن زفر قال يعقوب أفقه من قال
المعروف بابن صبيح الجوزجاني أبو بكر صاحب ابرن أبرى سرليمان الجوزجراني كران  أحمد بن إسحاق (5)

مررن الجررامعين بررين علررم األصررول وعلررم الفررروع كرران فررى أنررواع مررن العلرروم فررى الررذروة العليررا لرره كترراب 
 (61 /0لحنفية اطبقات ا ).الفرق والتمييز و كتاب التوبة وغيرهما رحمه اهلل تعالى

 . (01)سبق تعريفه في    (6)
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 .  -رحمه اهلل  – (2)يز بن عمر بن مازة عبد العز  –برهان الدين الكبير  .08
  -رحمه اهلل – (3). السرخسي  .02
 .  (4)البخاري األئمةعبد العزيز بن احمد بن نصر بن صالح شمد . الحلواني  .06
 . (1)مفتي الثقلين، لقب بذلك لسعة علمه : حف   أبوعمر بن محمد،  –في سنال .00

                                                                                                                              
اإلمرام الكبيرر المعرروف  يغرانالفر بن أبي القاسم محمود بن عبرد العزيرز األوزجنردي  الحسن بن منص ر(1)

بقاضررري خررران اإلمرررام فخرررر الررردين تفقررره علرررى اإلمرررام أبررري إسرررحاق إبرررراهيم برررن إسرررمعيل برررن أبررري نصرررر 
الحسررن علرري بررن عبررد العزيررز المرغينرراني ونظررام الرردين  الصررفاري األنصرراري واإلمررام ظهيررر الرردين أبرري

أبي إسحاق إبراهيم بن علي المرغيناني تفقه عليه شمد األئمة محمرد برن عبرد السرتار الكرردري وذكرره 
أبو المحاسن محمود الحصيري شيخ اإلسالم قال هرو سريدنا القاضري اإلمرام واألسرتاذ فخرر الملرة ركرن 

توفي ليلة اإلثنين خامد عشر رمضان سنة اثنترين وتسرعين وخمرد اإلسالم نقيه السلف مفتي الشرق 
مائررة ودفررن عنررد القضرراة السرربعة ولرره الفترراوي أربعررة أسررفار كبررار وشرررح الجررامو الصررغير فررى مجلرردين 

 .(512:  0:طبقات الحنفية ا, 5/0028-5/0826ينظر كشف الظنون .)كبيرين
برو محمرد حسرام الردين المعرروف بالصردر الشرهيد برهران األئمرة أ عمر بن عبدالعزيز ب ن عم ر ب ن م از (2)

اإلمررام ابررن اإلمررام والبحررر ابررن البحررر تفقرره علرررى والررده ولرره الفترراوي الصررغرى و الفترراوي الكبرررى ومرررن 
تصررانيفه شرررح الجرررامو الصررغير المطرررول أسررتاذ صررراحب المحرريط سررمو منررره وتفقرره عليررره العالمررة أبرررو 

محمد بن عمر بن عبرد العزيرز فرى بابره وتقردم أبروه محمد عمر بن محمد بن عمر العقيلي ويدتي ولده 
عبد العزيز استشهد فى سنة ست وثالثين وخمد مائة وولد فى صرفر سرنة ثرالث وثمرانين وأربرو مائرة 

 .(300 /0طبقات الحنفية ا)وذكره صاحب الهداية فى معجم شيوخه
(3)

مرام الكبيرر شرمد األئمرة أبرو بكرر السرخسري تكررر ذكرره فرى الهدايرة اإل محمد ب ن أحم د ب ن أب ي س هل 
صرراحب المبسرروط وغيررره أحررد الفحررول األئمررة الكبررار أصررحاب الفنررون كرران إمامررا عالمررة حجررة متكلمررا 
فقيهررا أصرروليا منرراظرا لررزم اإلمررام شررمد األئمررة أبررا محمررد عبررد العزيررز الحلررواني حتررى تخرررا برره وصررار 

ره أمرررل المبسرروط نحرررو أنظررر أهررل زمانررره وأخررذ فرررى التصررنيف ونرراظر األقرررران فظهررر اسرررمه وشرراع خبرر
 .(54 /5طبقات الحنفية ا)خسمة عشر مجلدا وهو فى السجن بدوزجند محبود

ل بخرارى إمرام أصرحاب بن صالح الحلواني الملقب شرمد األئمرة مرن أهر عبد العزيز بن أحمد بن نصر(4)
برن  فى وقته حدث عن أبي عبد اهلل غنجار البخاري تفقه على القاضي أبري علري الحسرين أبي حنيفة 

الخضرررر النسرررفي روى عنررره أصرررحابه مثرررل أبررري بكرررر محمرررد برررن أحمرررد برررن أبررري سرررهل السرخسررري ومرررن 
ترروفي سررنة ثمران أو تسررو وأربعررين وأربررو مائرة بكررش وحمررل إلررى  والنرروادر فري الفررروع تصرانيفه المبسرروط

 بخررارى ودفررن فيهررا والحلررواني بفررتح الحرراء المهلررة وسرركون الررالم وبعرردها واو وفررى  خرهررا النررون منسرروب
 .(304 /0طبقات الحنفية ا)إلى عمل الحلوى وبيعها رحمه اهلل تعالى



 حياة المؤلف: القسم الدراسي              الفصل األول 

 

 
06 

 .اهلل  رحمه – (2)أبي بكر محمد بن الفضل الكماري البخاري  .04
  (3). محمد  .00

   -:تالميذه : ثانياً 

بال شك ان شخصية مثل شيخنا األجل الشيخ طاهر بن احمد البخاري البد ان تكون 
عظيمة القدر رفيعة المستوى والبد ان يكون له تالميذ كثيرون يدتون إليه من كل بقاع 

دها بهذه المنزلة ؛ اال ان األرض ليتلقوا العلم منه ويتعلمون على يده وتشهد له اثاره التي خل
اغلب كتب التراجم التي الفت وصنفت في أحوال وأخبار بالد ما وراء النهر مفقودة وال تزال 

إلى ان كتب التراجم والطبقات التي اطلعت عليها  فضالمطمورة في خزائن مكتبات العالم، 
ورد في الفوائد  كما –رحمه اهلل  –خذ عنهم الشيخ فقط ذكر من أ,ه لم تتعرض الى تالمذت

 . البهية وأشرت إليه سابقا 

                                                                                                                              
برن محمرد برن يوسرف الفقيره القشريديرجي القاضري أبرو علري النسرفي قرال السرمعاني  الحسين بن الخضر (1)

كان إمام عصره تفقه ببغداد وناظر المرتضى فى توريث األنبيراء مرن أصرحاب اإلمرام أبري بكرر محمرد 
ببخررارى ولرره أصررحاب وتالمررذة مررات سررنة أربررو وعشرررين وأربررو مائررة وقررد قررارب  بررن الفضررل اجتمررو برره

 (.500 /0طبقات الحنفية ا ).الثمانين
يرة بفرتح الكراف والمريم تشربه اري ذكره صاحب الهداية في الكراهأبو بكر الفضلي الكم محمد بن الفضل (2)

اذ أبي محمد عبرداهلل برن محمرد برن النسبة وهي اسم لجد بعض العلماء العالمة الكبيرة تفقه على األست
يعقررروب السررربذموني تفقررره عليررره القاضررري أبرررو علررري الحسرررين برررن الخضرررر النسرررفي واإلمرررام الحررراكم عبرررد 

مرات ببخرارى يروم   الرحمن ابن محمد الكاتب واإلمام الزاهد عبد اهلل الخيزاخزي واإلمام إسرمعيل الزاهرد
ثالث مائرة وهرو ابرن ثمرانين سرنة رحمره اهلل الجمعة لست بقين من شهر رمضان سنة إحدى وثمانين و 

 (.010 /5طبقات الحنفية ا ).تعالى
 . .الن ابا حفص الكبير احد تالمذته  محمد بن الحسنوربما  قصد   ا   كثير  ي اسماد محمد (3)
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 ثاره العلمية آ/المبحث السابع 

ذكر بروكلمان انه مطبوع بدلهي سنة . كتاب معتبر قليل الوجود :  ه   خزان  الفتا ى  .0
 . (1)وفي سبعة أجزاء 0354-هر0350هر وبالقاهرة سنة 0304

 .  (2)كتاب لخ  منه الخالصة :  خزان  ال اقعات ه  .5
الكتاب الذي في صدد تحقيقه لخصه من النصاب، :  الص  ا  خالص  الفتا ى ه الخ .3

 . وهو مجلدان .  (3)وخزانة الواقعات كما ذكر في ديباجته 
ََ كل مسَد:  نصاب الفقيه أ  الفقهاء  .8 ها الفتاوى يلة ذكر فهو كتاب ذكر في مقدمته اٌن

للصدر الشهيد حسام الدين، أو فتاوى األصل هي من مسائل الواقعات المنسوب تدليفها 
اإلمام الزاهد فخر الدين ابو الحسن بن منصور ( فمرادي)وكل ما أقول قال القاضي 

اني ياالوزجندي، وكل ما أقول قال اإلمام خالي فهو اإلمام ظهير الدين ابو علي المرغين
(4)  . 

 .  (5)ال اقعات في الفر ع  .2
 

                                         
؛ كشرف الظنرون ( 48)، الفوائرد البهيرة   (31)؛ تاا الترراجم   ( 0/562)ينظر الجواهر المضيئة  (1)

 ( . 3/304)؛ االعالم  (0/004)
( 0/015)؛ كشرف الظنرون ( 0/831)؛ هديرة العرارفين ( 6/504)ينظر تاريخ االدب العربي بروكلمران  (2)

 . 
، معجرررررم (3/060)؛ الطبقرررررات السرررررنية فررررري ترررررراجم الحنفيرررررة   ( 0/562)ينظرررررر الجرررررواهر المضررررريئة  (3)

 ( .004، 0/013)؛ كشف الظنون ( 2/35)المؤلفين 
؛ كشرف الظنرون ( 48)، الفوائرد البهيرة   (31)؛ تاا الترراجم   ( 0/562)هر المضيئة ينظر الجوا (4)

(5/0028. ) 
 ( .5/0000)؛ كشف الظنون ( 3/304)، اإلعالم للزركلي (31)ينظر تاا التراجم    (5)
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 المبحث األول 

 مؤلفه  إلىوتوثيق نسبته  –أسم الكتاب 
طاهر بن احمد كما اتفق عليه العلماء الذين ترجموا له  إلىأما نسبة الكتاب 

  -:منها  بأدلةالشيخ  إلىصحة نسبته  إلىويمكننا ان نستدل  إليهكتاب ونسبوا 
يرة كتب نسخة قصيان  أخوانهذكر في مقدمة الكتاب بقوله فسأله بعض  ما -

 .  (1)( الخالصة)ضبطها ويتيسر حفظها فكتبت هذه النسخة وسميتها كتاب ي
صر هذا نهج الذي سار عليه المؤلف فقد اختاسم الكتاب يدل على محتواه والم -

الكتاب من كتابه نصاب الفقيه ، وخزانة الواقعات مما دل على ان المؤلف جمع 
 . وذكرها بشكل موجز مختصر فيه ما استطاع الوقوف عليه من الفتاوى الفقهية 

وقد سبق المؤلف بهذا المضمار من علماء الحنفية ، وهو جمع الفتاوى 
الفقهية على وفق األبواب الفقهية ، منهم أبو الليث السمرقندي في النوازل ، وخزانة 
الفقه وعيون المسائل ، والصدر الشهيد في الواقعات ، والناطفي في األجناس ، 

 . وغيرهم . تاوى الخانية وقاضي خان في الف
. ذيبوذكر في كشف الظنون انه يطلق على الخالصة اسم أخر وهو شرح الته -

نه متى أطلق الخالصة فالمراد بها شرح أارخانية وذكر ذلك عند التعريف بالتات
 .  (2)التهذيب ، وأما المشهور فتقيد بالفتاوى 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني 

                                         
؛ كشررررف الظنررررون ( 03)؛ تررررات التررررراجم   ( 8)ينظررررر مقدمررررة األصررررل مررررن المخطرررروط ورقررررة  (1)

(8/881 . ) 
 ( . 8/861)ينظر كشف الظنون  (2)
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  سبب تأليفه لكتاب الخالصة

الحمد هلل خالق : ا سبب تأليفه فقد ذكر المؤلف في مقدمة كتابه بقوله أم
فقد عرفتم إخواني أيدكم اهلل تعالى ان ... األرواح واألجسام وجاعل النور والظالم 

العلوم كثيرة ، واألعمار قصيرة وقد كتبت في هذا الفن نسختين أحداهما خزانة 
 . الواقعات والثانية تسمى كتاب النصاب 

ألني بعد ذلك بعض أخواني ان اكتب نسخة قصيرة يمكن ضبطها وتيسير فس
وهي جامعة للرواية خالية عن ( الخالصة)حفظها فكتبت هذه النسخة وسميتها كتاب 

كل  رأسالزوائد مع بيان مواضع المسائل وكتبت فهرست الفصول واألجناس على 
 . ( 1)كتاب ليكون عونا لمن ابتلى بالفتوى 

تعالى ان يجعل المؤلف هذا الكتاب دليال للمفتين يمكنهم الرجوع  فقد شاء اهلل
 . اليه دون البحث والتحدي في الكتب المختلفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 ( . 8/881)؛ كشف الظنون ( 8) ينظر مقدمة نسخة األصل من المخطوطة ورقة (1)
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 المبحث الثالث 

  منهج المؤلف في تأليف الكتاب
عند : ملة منهجية في الكتاب فقال بصورة مج( الخالصة)ذكر صاحب 

للرواية خالية عن الزوائد مع بيان مواقع  التعريف به سميتها الخالصة وهي جامعة
المسائل وكتبت فهرست الفصول واألجناس على رأس كل كتاب ليكون عونا لمن 

 . ( 1)ابتلى بالفتوى 
على ما سبق وعلى استقراء الفصول المطلوب دراستها وتحقيقها يمكن  وبناء  

  -:إيجاز منهج المؤلف في كتابه في النقاط اآلتية 
على المنهج الشمولي واألصولي تقريبا قد استقى من مسائل  اعتمد المؤلف .8

الصغير ، والجامع  لمحمد بن الحسن الشيباني ، والجامع( األصل)المبسوط 
النوادر المنسوبة  ات للشيباني أيضا ، والمبسوط للسرخسي ، وكتبالكبير والزياد

الرواية  أخذ من الواقعات للصدر الشهيد ، والنوازل ، ومختلفالبن رستم ثم 
للسمرقندي وغيرها من المصادر األخرى التي سياتي ذكرها ضمن مبحث 

 ( . الكتاب)المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في 
اتبع أسلوب التفصيل والتبويب للمسائل حسب أبواب الفقه فيقسم كتابه الى كتب  .8

  ،(2)ة ، وكل كتاب يشتمل على عدة فصول ، ثم يفرع كل فصل الى عدة انواعرئيس
 

: ، او يكتب عنوانا لهذه الفرع كان يقول  (2)، او يقول ما يتصل بهذا  (1)وأجناس 
 .  (3)جنس اخر في غصب العقار 

                                         
 ( . 8)ينظر مقدمة نسخة األصل ورقة  (1)
وهو اسم دال علرى أشرياء كثيررة . الصنف من كل شيء . سكون جمع أنواع بفتح ف:  النوع هو (2)

وهررو كلرري مقررول علررى واحررد ، او .  النوووع الحقيقوو  –وهررو علررى نرروعين . مختلفررة باألشررخا  
هررو ماهيررة يقررال عليهررا  – اإلضووا   نوووعلا. ي جررواب مررا هررو علررى كثيرررين متفقررين بالحقررائق فرر

التعريفررات ابررو الحسررن علرري . وعلررى غيرهررا الجررنس قرروال أوليررا أي بررال واسررطة ينظررر الجرجرراني 
؛ ( 840)  . م 8181-هررر8038 –مطبعرة مصرطفى البرابي الحلبري ( هرر186)برن محمرد ت 

الطبعرررة . مرررد صرررادق قتيبررري حا. تحقيرررق د –محمرررد رواس قلعرررة جررري . د. معجرررم لغرررة الفقهررراء 
 .من الرسالة( 83) ( . 413)  . هر 8433 –بيروت  –األولى 
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كتابه باإلضافة إلى نقل  لى عدد كبير من المصادر في تأليفاعتمد المؤلف ع .0
ل عدد كبير من العلماء ، وقد بسطت مبحثا كامال لعرض هذه المصادر وهو اأقو 

 . ث الرابع من هذا الفصل المبح
لم يكثر المؤلف من االستشهاد باآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة التي  .4

فقد استشهد بخمس آيات فقط واربعة عشر حديث ,تؤيد وجهة النظر هذه او تلك
وهذا ينسجم مع هدف الكتاب وأغراضه من ذلك  في كل القسم الذي حققته
ومن أمثلة استشهاده  (4) (ظرن  الى يوم يبعثونأن)استشهاده بقوله تعالى 
اللهم إن  أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم )): بالحديث الشريف قوله 
 .  (5) ((وأستغفرك لما ال أعلم

في كتابه آراء المذاهب األخرى إال نادرا من ذلك  –رحمه اهلل  –لم يبين المؤلف  .3
 .صحاب الشافعي أنها تحل وقال بعض أ:قوله في ذبيحة أهل الكتاب 

وفي أحد قولي الشافعي يباح للعبد من سيدته مايباح للمحرم من :وكذلك قوله
 .ذوات المحارم

اعتمررررررد فرررررري منهجرررررره فرررررري ذكررررررر المسررررررائل الفقهيررررررة ان يصررررررف المسررررررالة ب يجرررررراز  .6
ومرررررررن أتلرررررررف خمرررررررر الرررررررذمي أو : ويبرررررررين حكمهرررررررا بعبرررررررارات وجيرررررررزة نحرررررررو قولررررررره 

 .(6)اليضمن خنزيره ضمن ولو أتلف خمر المسلم
                                                                                                                     

بكسررر الجرريم وسرركون النررون جمررع جنرراس النرروع واألصررل مرراال يكررون بررين افررراده :  الجوونه هووو (1)
. م دال علرى كثيرررين مختلفرين بررانواعهررو اسر: تفراوت فراحب بالنسرربة للفررد المقصرود منرره وقيرل 

مررررن ( 38) ( . 888)؛ معجررررم لغررررة الفقهرررراء   ( 10)التعريفررررات   . ينظررررر الجرجرررراني 
 .الرسالة

 ( . 14) غصب  راجع الن  المحقق كتاب ال (2)
 (. 88)الغصب الفصل األول   راجع الن  المحقق كتاب(3)
 ( . 84) سورة االعراف اآلية(4)
إن كرران هررو مررن روايررة ليررث بررن أبرري سررليم عررن أبرري محمررد عررن حذيفررة وليررث مرردلس وأبررو محمررد (5)

ن كران  الرذي روى عرن ابرن مسرعود أو الرذي روى عرن عثمران برن عفران فقرد وثقره ابرن حبران وا 
 (.884 /83مجمع الزوائد ت ).غيرهما فلم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح

 (.33 )ق من كتاب الغصب الفصل األول  راجع الن  المحق (6)
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أحيانرررررررررا اآلراء التررررررررري قيلرررررررررت فررررررررري  –رحمررررررررره اهلل  –يرررررررررذكر المؤلرررررررررف  .8
يرررررررجح مررررررا يررررررراه  ىن أخررررررر احيررررررأالمسررررررالة ويكتفرررررري بررررررذكرها دون ترررررررجيح ، وفرررررري 

مناسرررربا وقررررد يبررررين سرررربب الترررررجيح فرررري بعررررض المواضررررع ويتجرررراوزه فرررري مواضررررع 
فعررررررن أبرررررري حنيفررررررة إذا قطعررررررت ثالثررررررة مررررررن العررررررروق  :أخرررررررى مررررررن ذلررررررك قولرررررره 

ة ثالثرررررة كانرررررت تحررررل وعرررررن محمرررررد إذا قطرررررع األكثررررر مرررررن كرررررل واحرررررد األربعررررة أيررررر
ن ترررررك قطررررع واحررررد منهررررا ال تحررررل وقررررال أبررررو  مررررن هررررذه العررررروق األربعررررة يحررررل وا 

فقرررررد أورد المسرررررالة  ,(1) يوسررررف إن قطرررررع الحلقررررروم والمرررررر  وأحرررررد الرررررودجين يحرررررل
. دون ترررررررجيح بررررررين أي مررررررن اآلراء وهررررررذا اذا تسرررررراوت عنررررررده األدلررررررة فرررررري القرررررروة 

وأمررررا ابررررن االبررررن ففيرررره روايترررران فرررر ن كرررران : ذكر الررررراجح نحررررو قولرررره وبخالفرررره يرررر
للصرررررغير مرررررال ضررررررحصى عنررررره أبرررررروه أو وصررررريصه عنررررررد أبررررري حنيفررررررة وأبررررري يوسررررررف 

وعنرررررد محمرررررد وزفرررررر رحمهمرررررا اهلل يضرررررحي مرررررن مرررررال نفسررررره , رضررررري اهلل عنهمرررررا
وفرررري األصررررل قررررال اإلمررررام السرخسرررري رحمرررره اهلل زعررررم بعررررض مشررررايخنا أن علررررى 

ل الصررررغير وكررررذا الوصرررريص علررررى قيرررراس صرررردقة الفطررررر األب أن يضررررحي مررررن مررررا
 .(2)عند أبي حنيفة رضي اهلل عنه واألصح أنه ليس عليه ذلك

بالن  الذي ينقله من المصادر  –رحمه اهلل  –لم يتقيد المؤلف  .1
صار المسائل الفقهية كما األخرى بل كان يختصرها تمشيا مع هدف كتابه باخت

ا  ، وكان هذا هو المنهج العام في في العبارات بأسلوبه الخ كان يتصرف
من مسائل يأخذها من كتاب المبسوط  إليهالكتاب مثال ذلك ما كان يشير 

وفي نسخة اإلمام السرخسي إذا جحد : بقوله فقد ذكرها المصنف.للسرخسي
الوديعة في وجه المالك ال بناء على طلب من المالك بأن قال له المالك ما حال 

فظ فقال له  ليس لك عندي وديعة ال يضمن في قول وديعتي ليشكره على الح
ف ن قال له إنسان ما حال وديعة فالن عندك :في المبسوط  فقد جاء(3)أبي يوسف

فجحدها أو جحدها في وجه المودع من غير أن يطالبه بالرد بأن قال له ما حال 
                                         

 ( .838 )ل   ن كتاب الذبائح الفصل األو راجع الن  المحقق م (1)
 .(848)كتاب األضحية الفصل السابع    راجع الن  المحقق من (2)
 .(883)حود الفصل الثاني جنس اخر  كتاب الوديعة في الج.راجع الن  المحقق (3)
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وذكر الفصلين في اختالف زفر  ,وديعتي عندك ليشكره على حفظها فجحدها
ويعقوب رحمهما اهلل أنه على قول زفر يكون ضامنا لما ذكرنا أنه بالجحود متملك 

 ,                    لها ومفوت يد المالك حكما وقال أبو يوسف ال يكون ضامنا 
من ذلك , ذلك إلىولكنه في مواضع أخرى كان ينقل ن  الكالم ويشير  
وفي األجناس الغصب : خطوطات  كاألجناس والنوازل كقولهأخذه من بعض المام

عبارة عن إيقاع الفعل فيما يمكن نقله بغير إذن صاحبه على وجه يتعلق به 
)فقد جاءت بنفس الن  في األجناس.الضمان

8
)                              .  

رؤوس  ثالثرة نفرر اشرتركوا بمرال معلروم وشرركة صرحيحة علرى قردر وقوله وفي النروازل
أمروالهم فخرررت أحرردهم إلررى ناحيررة مررن النررواحي لشررركتهم ثررم أن الحاضرررين شررركا رجررال  
آخر على أن ثلث الربح له والثلثين بينهم ، أثالثا ثلثاه للحاضرين وثلثه للغايرب فعمرل 
المرردفوع إليرره بررذلك المررال سررنين مررع الحاضرررين ثررم جرراء الغايررب فلررم يررتكلم بشرر  حتررى 

عهررم هررذا الرابرررع حتررى خسررر علرررى المررال أو اسررتهلكه فرررأراد اقتسررموا ولررم يررزل يعمرررل م
يضرمن شرريكه قرال الرربح علرى مرا اشرترطوا وال ضرمان عليهمرا وعملره بعررد  أنالغايرب 

.     (1)ذلك رضاء بالشركة فقد جاءت بنفس الن  في النوازل  

يتقصررى مررا كتررب فرري المصررادر األخرررى مررن فترراوى  –رحمرره اهلل  –كرران المؤلررف . 1
األبواب الفقهية ويجمعها ويصنفها حسب هذه األبواب ، ولكنه كان يررى حسب ترتيب 

أحيانا ان بعض المسرائل يمكرن ان تررد فري براب أخرر ، لرذلك يعيرد ذكرهرا مرع اإلشرارة 
مرن ذلرك مرا أورده . إلى المواضع التي تم بحثها بشكل تفصيلي أي إلى براب األصرل 

فأصرررلحها إنسررران ثرررم جررراء  دابرررة ضرررعيفة سررريصبرجرررل الفتررراوى وفررري فررري كتررراب الهبرررة 
أو .  قلرت حرين خلصيرت سربيلها،  مرن أخرذ فهري لره: صاحبها وأراد أخذها فأقرصه،  وقال 

أنكررر لكررن أقيمررت البينررة أو اسررتحلف فنكررل فهرري للواجررد سررواء كرران حاضرررا  سررمع هررذه 
ن  قال الصدر الشهيد, المقالة أو غائبا  فبلغه الخبر وهو اختيارنا فريمن أرسرل صريدا  وا 

                                         
 (864-860)كتاب الشركة الفصل األول  في  . راجع الن  المحقق  (1)
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كن من هذا الكتاب ف ن إختلفا فالقول قول صاحبها مع يمينه أنه لم يقرل هري لمرن لم ي
والذي يؤكد هذا ما ذكرنا في كتاب المناسك                 . أخذها   

 . ومن أمثلة هذه المسائل ( رائيةاآل)المسائل الفقهية الفتراضية اإلكثار من .83

  (1).ولو طحن سنُّ آدمي مع الحنطة ال تؤكل -
ي بطنها ولد خرجرت إحردى يديره وهري تخراف خرروت الوقرت إن أمكنهرا أن تجعرل ف -

يد ولدها في ش  تفعرل فر ن احتاجرت إلرى أن تضرع عرن يمينهرا أو عرن يسرارها أو 
ألن الجمررع بررين حررق اهلل .أمامهررا وسررادة أو شرريئا  يمكنهررا مررن أداء الصررالة فعلررت 

 .(2)بهذاُنَفساء تعالى وبين حق الولد ممكن ولم تصر 
الذي يدل من هذه المسائل على عمق في التفكير ، وعلى قدرة عقلية يتميز و 

خرى ، يؤدي إلى وضع أحكام شرعية بها المذهب الحنفي دون غيره من المذاهب األ
 . ألمور يمكن حدوثها في المستقبل 

ذكره ابن كمال باشا الرومي وبعض كتب التراجم انه من أفراد الطبقة الثانية وهم .88
لمجتهدين في المسائل التي ال رواية فيها ال في األصول وال في الفروع ، طبقة ا

 .  (3)ولكن لم تذكره كتب التراجم األخرى ضمن المجتهدين من الطبقة الثانية
من  –رحمه اهلل  –ان صاحب الخالصة قوام الدين طاهر  والذي يبدو لي

، والذين من شانهم الطبقة الرابعة التي هي طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين 
 (4)تفضيل بعض الروايات على بعضها بقولهم هذا أوفق بالقياس ، وهذا أرفق بالناس

 . 
 

                                         
 .(814) ( في األكل) راجع الن  المحقق كتاب الكراهية الفصل الخامس (1)
 .(838) ( في العبادات)راجع الن  المحقق كتاب الكراهية الفصل الثاني  (2)
[ 83148]اآلثررررار بغررررداد بررررالرقم لكمررررال باشررررا مخطرررروط فرررري هيئررررة . ينظررررر طبقررررات المجتهرررردين  (3)

 436)احمرد سرعيد حروى   . خة غير مرقمة ؛ والمدخل الى مذهب اإلمام أبي حنيفرة دوالنس
 .  (486الى 

 . نفس المصدر اعاله  (4)
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 المبحث األول
 األضحية حكم

 :لغًة األضحية 

ضححايا  ةححي يهححرياألي حح يقدححريهححري وححر  يإهبق ححفيقي حح داي   ا ححايي:األضححة فيه  ححاي  ححا 
قا  ا بحفي،يقا  ا  حفيضحة فيقا جةحعيضحةا اية حةي ع حفيق عا حاي،ي ي   يا ةاءيقا جةعيإضاةري

قاألضحةىيةنع حفيإضةا ي ف حيا  ةي يقا جةعيإضةىية حةيإ عحا يقإ عحىيقةعحدي  حرياألضحةىي
ققحري حري يردا حاي  حىيا  حقايقا حديا فح اءيقضحةىي ضحة في راير ححياألضحة فيققح يا ضحةىيدححراي
إصحح دي ححايي حح ية ححىيق ححةيضححةىيهححريإييققحح ييححاويةححويإ ححاايا  احح   يق  بححر ي ححا ة  يه وححاةي

ي(1).ضة  ي اا ي
 حري  حر حيدحريا :يقق حةي،ي  فحا يا ع حا ياع  ي  ىيا اا يا  ري  ر حيضةق ي،يإييققح ي  ي:يقق ة

ي(2).ي قاياألضةىي
 

 
 :اصطالحاً 

 (3). ما يذبح من بهيمة األنعام أيام األضحى بسبب العيد تقربًا إلى اهلل تعالى 
 

،ي ححقاءيإيححاويا عححار يمع ححايإايهو حح ايا فحح يا فو ححاءي  ححىيإوياألضححة فيا ةعححرق  يقاج ححفققححري
ي حار يا وح بي،يقا قجحقبيألويا  ضة فيق  فيهللي با ىيةويجع  ايقاجبييا  رييه  ياي ا عر ي

ي.(4)   بيا عر ي   قييه ديا فو  يقا  عري
يةياياألضة في  ىيةرد  وقاخ   يا فو اءيهري

                                                        

ي953ي:  ف قةر/ا ةع  يا ةص احي(1)
ي.973ي:ةخ ا يا صةاحيي(2)
ي.يي93ي:  ج جاعري/ا  ب  فا يي(3)
ي:،يا رخ   ي9/955ي:،يةقادبيا ج  ةي5/64ي:يا يا اعر/،ي رارعيا صعارعي6/5ي:    ويا ةوار ي(4)

،يياا يي4/649: حيةع  ىياإل ارا ا،يي4/591ي:،يإ عىيا ةعا ب1/939ي:،ية عريا ةة اج1/459
ي.ي9/94ي:ا وعا 
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 .األضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة : المذهب األول 

 ةاييقا  ر قا،ي(1)قا  ديردبيا ااهبريقدقي قا في ويةا كيق قا في وياةةريقدقيققةيا جة ق 
يي: أ ر

 رايرخ  يا با يقإ اريإةريايإوي ضةري:"يقاةيي اي ويإاي  ةفيإويا ع ريةايإخ جدية -4
  وحدي  حىياإل ار ي،يقا قاجحبيعي ب ح ي:ي،يقاةيا حويقراةحفي"(2)هالي ةسيةوياب هيقي ا هيا راي

 رايرخححةيا باحح يهححالي ةححسيةححوياححب هي:ي"  ححىياإل ار ي،يه ححقيياعحح يقاج ححفيعق صحح ي  ححىيقق ححدي
ي"ي.ق ا هيا راي

اياعصححح  يإ حححري يححح  ي  حححرياألضحححةىيه ةحححيصححح   يةحححعي  حححقةياهللي:يقحححاةيي حححويجحححا  ي-9
يهحا ع ريي(((3)هلليإي  يا   ايدراي عريق ةحوي حاي ضححيةحويإة حرا  اياهلليقيي:ي))هر ةديقيقاةي

ي. ةوي ةيويةع ايقةوي اي  ةيويةع اضةىي ويإة ديه ري جيئي
  ححعفيقا  حع  ويةخاهححفيإع ةحايياعححايعي ضحة اويايةحايإخ جحديا    وححري حويإ ححري يح يق ةحح ي-9

ي.،يةةاي رةي  ىيإع ةاي اي يقعاي   اويا قجقبيي(4)إوي   ير كيقاج ا

 .األضحية واجبة : المذهب الثاني 

ةا كيقا  ق ييقاألقيا ريقا   ثيق   بفيقدقي قا حفي قا في ويقيةاردبيا  ديا قيةع ففيقدقييييي
ي: قاي ةاي أ رقإ  ر،ي(5) وياإلةاايإةةريقاخ  ا يا خياإل الايا وي  ة ف

                                                        

ي:،يا حيةع  ىياإل ارا ي1/939ي:،ية عريا ةة اجي9/439ي:،ي قضفيا عا   وي4/657ي:ا ةبقعفي(1)
 .9/559،يا ف ق يي4/649

إخ جدية  ايي ابياألضاةري ابيع ريةويرخةي   دي ا  يرييا ةجفيقدقية  ريا  ضة فيإوي أخرهيي(2)
ي(ي.4377)يةوياب هيإقيإظفا هيا رايةر ثي

ي ابياألضاةري ابيهريا اا ي ضةري  اي ويجةا فيييإخ جديإ قيراقر،يي9/4565صة حية  اي(3)
ي(.4553)إ قابياألضاةريةر ثيي9/93،يقا   ةريي(ي9342)يثيةر 

ي.3/939ي:،يا ةجةق ي3/965ي: عويا    وري(4)
ي:،يا ة عري9/559ي:،يا ف ق ي1/412ي:،يا رخ   3/526ي:،ي ية فيا حيه حيا ور  ي6/9ي:    ويا ةوار ي(5)

 .99/469ي:،يةجةق يا ف اق ي44/31
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يصحال يا ب حريقاعةح يا  حروي:ي،يق ةيهري ف ح  داي(1)ييفصل لربك وانحري:ييقق دي-4 صحة 
ي.،يقاألة ي ف ريا قجقبي

ييقاةي  قةياهلليي((قاةيةر ثيإ ريد    ي-9 ةويياوي دي بفيق اي ضحيهالي و  وي:"
 .ي2((ةصالعا

ةويا ةر ثيإعديقريخ جيةخ جيا ق  ري  ىي  كياألضة في،يقا ق  ري عةاي يقوييوجه الداللة
ي.  ىي  كيا قاجبي،يةةاي رةي  ىيإوياألضة فيقاج في

ةوير حيق ةيا صال يه  ر حياا يةياع اي،يقةوي اي يوي ر حيه  ر حي  حىيا حايي)):"يقق دي-9
 إ حار يا حر حي ةحوير ححيي يا ع حري،يه قي حاي يحوياألضحة فيقاج حفي ةحايإةحي(3)ة ف ي   دي(("اهللي

ي.ق ةيا صال ي
 :الترجيح

قا ريي  رقي رياويةاردبيا  ديا جة ق ي اع اي    يقاج في ةايرةي   ديا ةر ثي اوي  قةي
قألعدي,اهلليص ىياهللي   ديق  اي   يدراياعة ي األ ار يق قيياع يقاج فيألة ياصةا دي دي

اي ر حيةويا ةنةع ويق قيياع يقاج فيألق ص ية وير حيا اا يعق ي  اي ويعف ديق ويةوي 
ي. ا ر حي ويعف د

ه  ري   دي بةةيا صةا   ويا ج    ويا ري ي يق ة ي ضرياهللي ع ةايه قياةايا ةردبيا  اعري
 يي.ياع يقاج في ياعاياقةيةوي بة  اي

                                                        

ي.9 ق  يا يق  يآ فيي(1)
وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم والدارقطني في سننه والحاكم في رواه أحمد (2)

المستدرك في تفسير سورة الحج وقال صحيح اإلسناد ولم يخرجاه وأخرجه في الضحايا عن عبد اهلل بن يزيد المقري ثنا 
 (.702ص/4الراية ج نصب)عبد اهلل بن عياش به مرفوعا وقال صحيح اإلسناد ولم يخرجاه

 .5/9235صة حيا  خا ييي(3)
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 قيطالل  حكم األنفاق على /مسالة

 -:قيط تعريف الل  : الفرع االول  

  -:قيط  لغة الل  : أوال  
بمعنييم ملقيينل ميي  فع يي، مثعيين،   مريي،  و يي، نايين و   نال ييب  المنبيين   ايي    –اللقيي ل ل يي  

 1) االنسا  فهن اللق ل عن  العنب   نهن ال ي  نا  منم ا علم األنض ال  عنف ابن  نال امه

)  . 
  -:قيط  اصطالحا الل  : انيا ث

  -:ق ل ف  ا لالح الثقهاء علم ما  او  وع  ت وعن ثات الل      
  -:الحنفية (  1) 

أن فيينانا ميي  وهميي  الن بيي  أي  ( 1) اسييل ل يي  منليين  لن ييه اهلييه عنفييا ميي  الع ليي  –قيي ل الل      
 .  ( 2) الزنم

  -:المالكية (  2) 
نهن  ي  ن د مي  .  ( 3)ه سناء علل نسبه ال لل  علل نسبهلث، ضائع ال كاف، ل –ق ل الل      

 .  ( 4) لل  عنف ابنا  نال ن ه
  -:الشافعية (  3) 

أن هن  ي  ن منبين  في  .  (5)لث، نب   أن ملننح ف  الشانع ال  عنف له م ع –ق ل الل      
  . ( 6)الشانع أن ف  ن ن  لك   ال كاف، له معلنل نال مم زا ل ااوه إلم الوعه 

                                     
 .  393/  7: لسا  العنب الب  منظنن  ( 1) 
 .  444/  11: لسا  العنب الب  منظنن : ه  كرنة الع ا، نالض ق م  لعامهل    نظن  –الع ل   ( 2)
/  6:   البييي ائع للكاسيييان   297/  3:   وب ييي   ال قيييائق للز لعيي   143/  5: البييي  نايي ل  الب يين النائيييق ( 3)

 .  219/  11:   المبسنل للسنعس  197
 .  232/  2: ب ا   الماوه  الب  نش   ( 4)
الثناكييه اليي نان  فيي  شيينح نسييال  ابيي  ز يي  الق ننانيي  للشيي ا ا ميي  بيي  نيينل بيي  سييالل بيي  مهنييا النظييناني  ( 5)

 . ب ننت  –   ان المعنف   243/  2( : هي  121) ك  االزهني المال
 .  444/  5: نها   الم واج للنمل   ( 6)
(

1
  ناعانييي  الليييالب   للعالمييي  الثاضييي، السييي   ابييي  بكييين م مييي  سيييلا  55/  5: ننضييي  الليييالب   للنييينني  (

 .   ال لب  نشنكا    ملبع   ان ا  اء الكوب العنب   ال  ابها ع سم الباب 252/  3: ال م ال  
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  -:الحنابلة (  4) 
أي لينح فيي  شيانع أن بيياب أن مسييا  أن  –لثيي، ال  عينف نسييبه نال ن يه   نبيي   –قي ل الل      

ن يين    أن ضيي، اللن ييق مييا بيي   نال وييه إلييم سيي  الوم  ييز   نالمم ييز لقيي ل ا ضييا إلييم البليين   
 .  (1)نعل ه االكرن   نه ا الوعن ف م  ب   وعن ثات ال نابل 

علييم نثسييه إال الزنايي  فنثقوهييا علييم زناهييا نأ  كانييت  ات  اإلنسييا   نثقي  إ
نمالييه العيال ك ل يي  الن ييف  قي ل فيي  ماليه العييال أن العيا   ميا، نعلييم هي ا فنثقيي  الل  

لقليياء   نمالييه العييا  مييياأعو  بييه  كر يياب ملثنفيي  عل هييا أن مثننشييي  علييم ا،    
مشي ن  عل هيا   و وه  نماف  ا به م   ناهل ن نان ن أن  لم مش ن ة عل ه  أن  ابي 

 .فإ ا لل  نا  له ما، عا  نالعال .أن ع م  منضنع ف ها نن ن  لك 
 :  هبم علماء ف  األنثاق علم اللق ل علم ق  أعولف الف 

 الشافعية والحنابلة  الحنفية و وهو مذهب:المذهب األول

ق ل م  ب ت الما، لع ل نان  شئ ف ه أن كا  إ ا وع ن اإلنثاق علم الل  
أن  الت الظلم  ,كس  ر ن  عظل ضنن  لن ونك , ماهن أهل م   لك  نلك  هناك

فث  ه   األ نا،  قونض اإلمال ’ ق ل  ن  األع  م  ب ت الما، لإلنثاق علم الل  
إلنثاق علم افإ  وع ن اإل وناض  ال المسلمن  ب, ق ل م  المسلم   ف   م  الل  

ق ل بما هل النانع علم الل  ن ربت ل, ق ل علم ناه النانب عل هل نالكثا   لهالل  
فإ ا ظهن , أنثقنا عل ه ن قسلها اإلمال علم األنن اء منهل ن اع، نثسه منهل 

ق ل ما، نالكسب فالنانع فإ  لل  ظهن للل  , ق ل ما، أن إكوسبه فالنانع عل هل للل  

                                     

وقي  الي    م مي  بي  :   نمنوهيم االنا ات في  اميع المقنيع   وي ل ف  222/  4: كشاف القناع للبهنو  (2)
   441/  2: الشيييه ن بيياب  الناييان   و ق يييق عبيي  ال نييي  عبيي  العيييالق  –ا ميي  الثويين   ال نبلييي  الم ييني 
 . ل 1962 –هي 1341مكوب   ان العننب  ملبع  الا ،   
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نسناء ف ما , (1)علم ب ت الما، م  سهل ال انم   أن الثقناء ب سب ما نا  اإلمال 
 .ق ل الم كنل بإسالمه أن بكثن  علم األ و عن  الشافع  الل    كننا

 :المذهب الثاني وهو مذهب المالكية

ق ل ا ا لل  ك  له ما، عا  به  نابن  علم الملوقل األنثاق علم الل   ف نهل
ن عللن   لك األلزال علم الملوقل ب نه   نلل  و سن أع  نثقوه م  ب ت الما،   

ق ل  ا نا ب لوقاله إ ا  فق  إلوزل باالنثاق عل ه ن سومن ه ا األلزال الم     بلن  الل  
نالنانع له ل أنرم فإلم أ  ووزنج ن  ع، بها الزنج   ق نا   كا  الل  . علم الكسب 

 .(2)ثسه ب لكق ل   ألنه ب لوقاله إ ا  ألزل نأي للملوقل  عل ه أي علم الل  

ق ل   نلل  نثق عل ه أ   ال الملوقل نا  ا لل  نا  ما، عال نالعا  للل  
نالن ن  ال علم ناه الوبنع نال بإ   القاض    فنثقوه علم ب ت الما، أل  ب ت 

 .(3)ق ل م ننفا إل ه نال نل بال نلق ل   فكا  ما، الل  الما،  نث الل  

لق ل الما، لكننه الما، ف ه أن كا  ال   لق ل م  ب تنا  ا وع ن اإلنثاق علم ال  
لمسلم   اإلنثاق عل ه لقنله فعلم م  علل ب اله م  ا’ ل ف ه ف  مكا  الإما

نأل     ونك اإلنثاق عل ه هالكه نه ا فنض  نوعانننا علم البن نالوقنى  وعالم
ال أرمنا ام عا  .(3)كثا   إ ا  ال به البعض سقل ع  البا    نا 

                                     
 . 2/421م ن  الم واج  (1)
 .327-2/326الشنح ال   ن لل نا  ن ن اش   ال اني  (2)

 . 2/421م ن  الم واج  6/199الب ائع , 5/643الم ن   (3) 
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 : لونا و ا

ما هب ال ه امهنن الثقهاء   ث َأ  علم ك،  نا انه  ل ي  ب ن لنا
ال فإ  .  ب ت الما،  نثق علم م  الما، لهإنسا  ا   و م، نثق  نثسه ناِ 

نالم هب الران  من ن  عل ه با  الملوقل ا ا كا  ناابا عل ه االنثاق علم  
ع  اللق ل ، المعننف ن اع، الناس ومونع ع  أَ اللق ل فا  ه ا سنف  قلع سب 

 م، الما، ال ي  نثق عل ه  ا، كبن علم اللق ل مما لن وا  ؤ ي الم ضنن أَ مم
 (4).عللاإلسولاع  ناهلل أ

 

                                     
  .2/421م ن  الم واج (4)
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 المبحث الثالث

 بقاآلقطع العبد  

 . بق اذا سرق فانه تقطع يدهان العبد اآل
  .(1)نقل ذلك عن ابن المنذر

وهككو . الحكككم ابككنث ومككروان ام المككنمن ن عشة،ككعث وع مككشن بككن ع ككشن: وروي ذلككك عككن
 . عمر بن عبد العز ز: روا ع عن

ولكم اجكدم مكذهبشال وب  امع نسب هذا المكذهب ببكح حن  كعثدان ابن ق: ومن الجد ر بشلذكر
 . (2)روا ع عند الحن  ع

ان قطعك  قاكشع ع كي سك دمث وب  قاكي ع كي : )واحتج لهم ابن قدامع فكح المننكح بقولك 
 . (3)(النشةب
 

ث والقشسكككم بكككن محمكككدث وسكككشلم بكككن عبكككد ا ث وعكككرو  بكككن ابكككن عمكككر : عكككن وهوووو روا وووة 
 . عمر بن عبد العز ز: وهو الروا ع ال شن ع عن. الزب ر

 . (4)حمدث والز د عأابو حن  عث ومشلكث وال،شفعحث و : ال   ذهبو 
 

 : واحتجوا بـ
ِ : عموم قول  تعكشلي .1 َسوكَا نََموا م ِموَ   َّ ََ ِم بَِ وا  ا ًَ و ََ َِ َهَُ ا  ََعَُووا يََ و َوالسَّاِرُق َوالسَّواِرََةُ فَوا

ًٌ َحِميمٌ   ًِ ُ َع َو َّ
(5) . 

                                                        

 . 7/194: اب،راف:  نظر (1)
 . 9/114: ث المننح7/66: ث بداةع الصنشةع6/874: ح ، بعمصنف ابن اب:  نظر (2)
 . 9/114: المننح (3)
ث 6/166: ث ابم7/166: ث المنتقككككي7/66: ث بككككداةع الصككككنشةع6/874: مصككككنف ابككككن ابككككح ،كككك بع:  نظككككر (4)

 . 6/174: ث البحر الزخشر9/114: المننح
 . 64: سور  المشةد  اب ع (5)
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ولكم   كر  بك ن حكر وعبكد سكواع  السكشر  والسكشرقعث مرت بقطع  كدأ ع ان اآل: وَه الَ لة
 . (1)بقشال او بآكشن 
سككر  وهككو آبكك ث فهرسككل بكك  عبككد ا   لككي سككع د بككن  أن عبككدا ببككن عمككر : )عككن نككشفع .4

ب تقطع  كد اآلبك  : أن  قطع  دم وقشل ل قطع  دم  فهبي سع د  -وهو أم ر المد نع-العشص
فقطعككت  ب ا  وجككدت هككذام فككهمر بكك  بككن عمككر فككح أي كتككش   ذا سكر ث فقككشل لكك  ابككن عمككر

 . (2)لب هقحروام ا(  دم
فكتكب ف ك   لكي عمكر بكن عبكد العز كز  قكد سكر أن  أخذ عبدا آبقكش : )عن زر   بن حك م .6

وواِرُق :  قككول  نككح كنككت أسككمع أن العبككد اآلبكك   ذا سككر  لككم  قطككع فكتككب عمككر  ن ا   َوالسَّ

َِ َهُ  ََعَُووا يََ وو وواِرََةُ فَووا ًٌ َحِموويمَوالسَّ ًِ وو ُ َع ِ َو َّ َسووكَا نََمووا م ِمووَ   َّ ََ ِم بَِ ووا  ا ًَ وو ََ ٌ  َ ا 
فكك ن ب نككت  (3)

 . (4)لب هقحروام ا( سرقت  ربع د نشر أو أك ر فشقطع 
حككرز  وامر والنككواهح ال،ككرع عث وقككد سككر  نصككشبشال مككنان العبككد مك ككفث ومخشطككب بككشأ .8

 . (5)ب م   ث ف قطعث كشلعبد غ ر اآل
اذا سكر  مقكدار ل   جمهور ال قهكشع بقطكع العبكد  ان مش ذهب : ذي  بدو لحوال: الترَيح

 ع السرقعث ولم  قم دل ل ع كي التخصك صث بكل قكد قكشم آبقشال ام بث لعموم آالنصشبث سواع كشن 
مككر أ ككع السككرقعث وقككد آمككوم محتجككشال بع الككدل ل ع ككي العمككل بككشلعمومث وهككو مككش فع كك  ابككن عمككر 

 : ستدل ب  ل مخشل  نث ف رد ع    ب،ق ع مش مش أب  عمر بن عبد العز زث و  بشلقاشع
 . ان  ب  عتبر ف   اقرار الس دث وب  ار انكشرم: اولهما
 . (6)ان القاشع ع ي النشةب بشلب نع جشةز: ثانيهما

نككك  حكككد ع اذا سكككرقش إمكككب قكككشم حكككد السكككرقع ع كككي العبكككد واأأ  وذهكككب ابكككن عبكككش  ع كككي ان
وى العبكد ف ك  الحكر شنك  حكد فكس  سكب فكح حقهمكش ككشلرجم فكح الزنكش ث وإ   ف م  جب مكن تنص 

                                                        

 . 7/66: نشةعث بداةع الص6/166: ابم:  نظر (1)
 . 4/464: سنن الب هقح الكبرى (2)
 . 64: سور  المشةد  اب ع (3)

 . 464/ 4: سنن الب هقح الكبرى (4)
 . 9/114: المننح:  نظر (5)
 . 9/114: المننح:  نظر (6)
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ث وفشر  الرجم ن حد السرقع ب مكن تعط    ف جب تكم   والجواب ع ي هذا  . كسشةر الحدود 
ن حد الزانح ب تعطل بتعط  ك  اذا  صكشر الكي الج كد بخكسف القطكع فكشن حكد السكرقع  تعطكل ف 

مككشع وقككع فككح عصككر الصككحشبع فككح وقككشةع انت،ككرت ولككم أ ككدي العب ككد واإإ وأن قطككع  (1)بتعط  كك 
الحر ع ل ست من ،راةط سشةر الحكدود فككذا حكد   ن أ اش قشل  أنو مكن  عشش جمتنكر فتكون 

 .(2) السرقع 
 .لع ال   الجمهور هو الراجح من المسه و بدو لح ان مشذهب

                                                        

  .464-4/467:المننح ببن قدامع:  نظر (1)
  .7/67:ل كشسشنح/بداةع الصنشةع :  نظر (2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 



 
 

 

 -:وهو مشتمل على فصلين 
   

 في وجــوب الضــــمان: الفصل األول

 

  

 في انقطـــاع حـق المـــالك: الفصل الثانــي
 

 كتاب

 الغصب
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ابكت
(1)

الغصب 
(2)

 

 :وهو مشتمل على فصلين 
اع حق ــي انقطــي فـانــ، والث(4)مانـــالض (3)األول في وجوب

                                                
: تابة ، وكتبه كتابًا ، بمعنى الكتب والكتاب اسم لما كتب مجموعًا ، يقال مصدر كتب ك :كتاب هو (1)

الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  /أي جمعته ، ينظر مختار الصحاح : كتبت الشئ 
ابن منظور . ، لسان العرب  165م ص5895-هـ5045بيروت ، لبنان –دار الكتب العربي ( هـ666)ت

 .(5/689)م 5816-هـ5711مطبعة بيروت ( هـ155)ال الدين محمد بن مكرم تابي الفضل جم
وبابه ضرب تقول َغَصَبُه منه وَغصبه عليه و االْغِتَصاُب  ،الَغْصُب   أخذ الشيء ُظلما  :الغصب لغة (2)

 / 5 : لسان العرب في( غصب)مادة :ينظر.َنِقـيُض الرِّضا: الَغَضبُ  .مثله والشيء َغْصٌب و َمْغُصوٌب  
 . 5/518:االفصاح في اللغة ، 588 / 5: مختار الصحاح ،  609

شمس الدين / المبسوط:ينظر .وهو االستيالء على مال الغير قهرا بغير حق :وفي االصطالح الشرعي
 .55/14(:م5896-هـ5046دار الدعوة، استانبول، تركيا، )، (هـ097ت)السرخسي

ابو الفتح :المغرب في ترتيب المعرب .واللزوم والثبوت بمعنى السقوط: الوجوب بالضم لغة  :وجوب(3)
 5ط(م5818)مكتبة اسامة بن زيد ـ حلب(هـ654هـ ـ 179)ناصرالدين بن عبدالسيد بن علي بن المطرز

 .019، ،تحقيق محمود فاخوري وعبدالحميد مختار
االحسان المجددي  محمد عميم/التعريفات الفقهية: ينظر. عبارة عن شغل الذمة :  في االصطالح الشرعي

 .576بيروت، لبنان،  ص–البركتي ، محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية 

ضمنت المال وبه ضمانا فأنا ضامن وضمين التزمته ويتعدى بالتضعيف فيقال  : لغة: الضمان (4)
ألن  ألزمته إياه قال بعض الفقهاء الضمان مأخوذ من الضم وهو غلط من جهة االشتقاق ، نته المالضم  

وضمنت الشيء كذا جعلته محتويا  ، نون الضمان أصلية والضم ليس فيه نون فهما مادتان مختلفتان
احمد بن محمدبن علي الفيومي /المصباح المنير: ينظر.عليه فتضمنه أي فاشتمل عليه واحتوى 

 .761:بيروت-، المكتبة العلمية (هـ114ت)
التعريفات الفقهية .قيميًا  كان ان كان مثليا او قيمته انعبارة عن رد مثل الهالك : في االصطالح الشرعي

 :570. 
) انيـــعلي بن محمد بن علي الجرج /التعريفات للجرجاني)ما يكون مضمونا بالقيمة  -:وضمان الغصب

 (.504ص:  5، ط(هـ5041)بيروت-إبراهيم األبياري، دار الكتاب العربي: ، تح(هـ956ت
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 . (1)المالك
 : (2)شتمل على سبعه أجناسمأما الفصل األول ف

األول في المقدمة والثاني في غصب الضياع والعقار والثالث في الدواب والرابع في الغالم 
 .الطير والبيضة ونحوهما والسادس في الثوب والسابع في المتفرقات  والجارية والخامس في

 ال يتحقق ين حتىـب فعل في العـالغص(3)وفي مختصر القدوري -:الجنس األول
                                                

هو الثابت الذي ال يسوغ . نقـيض الباطل، وجمعه ُحقوٌق و ِحقاٌق،:   َحق  الـ: الحق لغة :حق المالك (1)
 .14 / 54: لسان العرب  :ينظر.إنكاره 

التعريفات :ينظر.وانقطاع حق المالك أي خروجه عن ملكه. هو الحكم المطابق للواقع :واصطالحا  
 .87للجرجاني ص

رُب من كل شيء، وهو من  :الجنس لغة:  أجناس (2) الناس ومن الطير ومن حدود النَّـْحِو والَعُروِض الضَّ
لسان ينظر   .وهواسم دال على كثيرين مختلفين باالنواعوالـجمع  َأجناس و ُجُنوٌس؛ . واأَلشياء جملةٌ 

 .  07 / 6: العرب
 .بالنسبة إلى الغرض منه ،جنس ما ال يكون بين أفراده تفاوت فاحش ال:وفي االصطالح الشرعي

  .75 / 5:نجيب هواويني: ،تحقيقكارخانه تجارت كتب ، جمعية المجلة، ألحكام العدليةمجلة ا : ينظر
وعند الفقهاء ما اليكون بين , هو كلي مقول على كثيرين مختلفين باالعراض :  وفي اصطالح االصوليين

 . 17التعريفات الفقهية ص. أفراده تفاوت فاحش بالنسبة الى الغرض
 .ل الثانيسبق التعريف به في الفص(3)

انتهت اليه رئاسة . فقيه حنفي. نيجعفر بن حمدان أبو الحس احمد بناحمد بن محمد بن  :القدوري
التجريد في سبعة اجزاء يشتمل على )من كتبه ( هـ059)ولد ومات في بغداد سنة . الحنفية في العراق

ذي يعرف بأسمه وصنف المختصر ال ،الخالف بين الشافعي وأبي حنيفة، واصحابه، وكتاب النكاح
 .5/546: ، األعالم ،(القدوريمختصر )
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 .(4)رـاآلخ(3)وسفــي يـوأب(2) ةــحنيف أبي دنــع (1)قارـالع صبـغ
منفعته زال ملك المغصوب إذا تغير بفعل الغاصب على وجه زال االسم عنه وبطل عظم و 

المغصوب منه عنه ودخل في ملك الغاصب ووجب عليه الضمان وال يحل التناول حتى 
                                                

غصب العقار عند أبي حنيفة وأبي يوسف ال يضمن وذلك الن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك  (1)
بفعل في العين وهذا ال يتصور في العقار الن يد المالك ال تزول إال بإخراجه منها وهو فعل فيه ال في 

يضمنه وهو قول أبي : أما عند محمد فهو يضمن قال. المالك عن المواشي العقار فصار كما إذا بعد
لتحقق إثبات اليد ومن ضرورته زوال يد المالك الستحالة . يوسف رحمه اهلل األول وبه قال الشافعي

إجماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة فيتحقق الوصفان وهو الغصب على ما بنياه فصار 
المرغيناني، برهان الدين أبو الحسن علي بن / ينظر الهداية شرح بداية المبتدي.ديعةكالمنقول وجحود الو 

، (م5884-هـ5054، دار الكتب العلمية، بيروت، 5ط)، (هـ187ت)أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني
، إبراهيم / ،  مختصر المزني580/ 0(.  ت.مكتبة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأواله، مصر، د

أبي جعفر / ، مختصر الطحاوي 551ص. ، مطبوع بهامش ُأالم، دار الفكر(هـ560ت)بن يحيى إسماعيل
مطبعة دار الكتاب العربي، القاهرة، )أبي ألوفا األفغاني، : ، تحقيق(هـ755ت)احمد بن سالمة الطحاوي

 .559ص( هـ5714
بالكوفة (هـ94)وفي، ولد سنة االمام االعظم، فقيه العراق النعمان بن ثابت ، موالهم الك :ابو حنيفة (2)

: قال عنه الشافعي ( هـ514)، وتوفي سنة وبها أكثر إقامته وهو تابعي لقي من الصحابة أنس بن مالك 
أبو عمر خليفة بن خياط / انظر ترجمته في طبقات خليفة.( الناس في الفقه عيال على ابي حنيفة)

: تاريخ بغداد, (751-561(.  )م5861اد، ، مطبعة العاني، بغد5ط)العصفري، تحقيق ضياء العمري، 
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، شمس الدين احمد بن , (57/757-750)

تذكرة  ،( 057-1/051(. )دار صادر، ودار الثقافة، بيروت)إحسان عباس، : ، تحقيق(هـ695ت)محمد
 ( .5/569( )هـ109)محمد بن احمد ت. ابو عبداهلل الذهبي /الحفاظ

ثم , أشتغل برواية الحديث( 597-557)هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي االنصاري :أبو يوسف(3)
ساعده ذلك , ثم انتقل الى أبي حنيفة ولما واله الهادي القضاء على بغداد , تفقه أوال على ابن أبي ليلى 
" الخراج "ومن أشهر كتبه . يث مع إكثاره من الحد, وقد غلب عليه الرأي , على نشر مذهب أبي حنيفة 

الذي هو مسند االمام أبي حنيفة مع ماأضافه إليه ابو يوسف من -"اآلثار" و" الرد على سير االوزاعي" و
-57/504"معجم المؤلفين ()أختالف أبي حنيفة وأبن أبي ليلى)ثم كتاب -مروياته في بعض المواضع

 ".046-5/044""وفيات االعيان " 565-50/05"تاريخ بغداد , "505
البي الحسن احمد بن محمد بن احمد بن جعفر القدوري الحنفي البغدادي /مختصر القدوري: ينظر (4)
 .558ص: بيروت ، لبنان–كامل محمد عويضة، منشورات دار الكتب العلمية : تحقيق ( هـ059ت)
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غصب  (2)لوفجعله آنية و (1)ةأو حديديؤدي الضمان ، مثاله إذا غصب حنطة وطحنها 
    .(3)ذهبأ أو فضة فجعلهما دنانير أو دراهم ال ينقطع حق المالك عند أبي حنيفة

ٍٍ  (5)سويقاً  (4)غصب فصبغه أحمر أو أصفر أو ولو غصب ثوباً         (6)َفَلتَّه ِبَسمٍن
منه بالخيار إن شاء ضم نه قيمة ثوب أبيض وان شاء أعطاه ما زاد الصبغ  (7)(فالمغصوب)

يه ـدى فـده إال إذا تعــي يـستان، أمانة فـرة البـ، وولد المغصوب، وثم(8)فيه، وما زاد السمن فيه
إال إذا أدى جزاء (10)زاءـضمون بالجـه مــان (9)رمـد ظبية الحــول الفـبخ ،منعـولب فـيه أو طـف

  (12)وفاء بالولد (11)(كان)جبر بالولد، إذا ناألم نقصان الوالدة ي

                                                
 (.حديداَ )وردت(ب وجـ)في النسخة (1)
 (.وأن)في النسخة ب (2)

 .581-0/586:شرح البدايةالهداية : ينظر( 3)
 (ب)ساقطة من النسخة  (4)

 .514/ 54:لسان العرب :ما يتخذ من الحنطة والشعير  :السويق (5)
 (.97/ 5:لسان العرب )اللتات ما لت به وكل شيء يلت به نحو السمن ودهن اإللية : فلًته بسمن (6)
 (.والمغصوب)في النسخة ب (7)

 .588/ 0:ينظر الهداية شرح البداية  (8)

 كســرة العــين ضــمة فَأبـدلوا َأْفُعــٌل، َأْظــبٍ : الــجوهري قــال.  ُظِبـــي   و ِظبـاءٌ  و َأْظــبٍ  والـــجمع الغـزال،: الظَّْبـــي  (9)
، َثْديٍ  مثل ُفُعول علـى ُظِبـي   و.  الـياء لتسلـم   .51/57: لسان العرب َظْبـية، واألَنثى وثُِدي 

وأجزأ الشيء مجز غيره كفى  ،قضى يقضي قضاء وزنا  : ل جزى األمر يجزي جزاء مث :لغة الجزاء (10)
 .545: ، والمصباح المنير556/ 5:لسان العرب : ، ينظروأغنى عنه واجتزأت بالشيء اكتفيت  

 . 14: التعريفات الفقهية.مافيه الكفاية من المقابلة خيرا وشراً :وفي االصطالح الشرعي
 .كانت( ب)في النسخة  (11)

 .744/ 0:شرح البداية ينظر الهداية  (12)
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 .(4)مر المسلم ال يضمنـولو أتلف خ. ضمن(3)أوخنزيره (2)الذم ي (1)من أتلف خمرو
 .(4)يضمن

 رـه بغيـن نقلـيمك (6)(فيما)الغصب عبارة عن إيقاع الفعل  (5)وفي األجناس     
ام ا من غير فعل في المحل ال يصير . (8)(على وجه يتعلق به الضمان)صاحبه  (7)إذن
من أخذ ماله ال يكون  (10)(يمكنه)حتى لو منع رجاًل من دخول داره أو لم  (9)(غاصبا)

                                                
ويقال هي اسم لكل مسكر خامر . الخمر معروفة تذكر وتؤنث فيقال هو الخمر وهي الخمر  :خمر (1)

 .595: المصباح المنير:ينظر.غطاه : العقل أي 
، واهل الذمة اهل العقد ، وهم العهد واألمان والكفالة والِذمام الحرمه : الذمة، والذمام هو :الذمي (2)

 .ون من اهل الكتاب عاهدالم

المعاهد الذي اعطى العهد يامن به على ماله وعرضه ودينه واذم له عليه ، اخذ له عليه   الذمي هو
، 550، معجم لغة الفقهاء  ( 5/717)اقرب الموارد (  5/5519)ح في اللغة االعهد ينظر االفص
 .544: التعريفات الفقهية

: المصباح المنير.حرم على لسان كل نبي والجمع خنازير  فنعيل حيوان خبيث ويقال إنه :لخنزيرا (3)
569. 

والخنزير لهم كالشاة لنا ونحن أمرنا بأن نتركهم ومايدينون والسيف .ل لناوذلك ألن الخمر لهم كالخ(4)
, بخالف الميتة والدم ,وأذا بقي التقوم فقد وجد إتالف مال مملوك متقوم فيضمنه, فيعتذر األلزام , موضوع 

 .0/745: ينظر الهداية شرح البداية.لمسلم ممنوع من تمليكه كونه أعزازا له  ألن ا

 .577ورقة : سبق تعريفها في الفصل الثاني ينظر األجناس(  9) 

 (.في من: )في النسخة ب  (6)

 .50: ،معجم لغة الفقهاء األذنالفعل كيف شاء الفاعل في حدود  بإتيان األذن :أذن(7)

 (.جـ)ساقطة من   (8)

 .غاصب( جـ)في   (9)

 .يمكن( جـ)في   (10)
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حتى ضاعت المواشي ال يضمن ولو   (1) غاصبًا بذلك، وكذا لو منع المالك عن المواشي
   (2).عن موضع يصير غاصباً  نقلها

ير منقول كالدار ـالمغصوب ال يخلو أما أن يكون غ: (3)شرح الطحاويوفي 
إما ان : (7)ضربينىـول علـقواًل والمنقـون منـأو أن يك،(6)وغيرها (5)ةــوالطاحون (4)وتـوالحان
كالكيلي   (8) مثليايكون 

والوزني   (9)
 غالمصو  رـيعني غيضرر،  (11)تبعيضه الذي ليس في (10)

والعددي المتقارب كالبيض والجوز والفلوس وما أشبه ذلك من العددي الذي ال (12) غالمصو 
ي في يتفاوت أو يكون غير مثلي  كالحيوانات والزرعيات والعدديات المتفاوتة، والوزني الذ

                                                
النهاية في  .المواشي  وهي اسٌم يقع على اإلبل والبقر والغنم وأكثر ما ُيستعمل في الغنم  :المواشي(1)

 .771 / 0: غريب الحديث

جمعها ( هـ006ت)للشيخ اإلمام ابي العباس احمد بن محمد الناطفي الحنفي /األجناس في الفروع (2)
تيب والناطف نوع من الحلواء ثم ان الشيخ ابا الحسن علي بن محمد الجرجاني الحنفي رتبها العلى التر 

 .577ورقة : على ترتيب الكافي، ينظر االجناس

 (.سبق التعريف به في الفصل الثاني: )شرح الطحاوي (3)
وقد : َؤنَّث؛ قال اأَلعشىالـحاُنوُت، معروف، وقد َغَلَب علـى حانوِت الـَخم ار، وهو ُيَذكَُّر ويُ :الحانوت(4)

 .56 / 5: َغَدْوُت ِإلـى  الـحانوِت،    لسان العرب 
الرحى التي يديرها الماء، ودلوها ما يجعل فيه الحب، وطحنت الرحى البر ونحوه، : الطاحونة هي(5)

؛ (5/51)المغرب في ترتيب المعرب: ينظر.وطحن الرجل ايضا من باب قطع ، الطحن بالكسر الدقيق
 (.799)ر الصحاح ص مختا

 (.او غيره)في النسخة جـ (6)
ْربُ  :ضربين (7)  (.518/ 5:مختار الصحاح ) الصنف الضَّ

. المعتبر فيه التشابه في الصورة والخلقة ، وهوما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به :المثلي (8)
، 75 / 5: نجيب هواويني: قيق،تحكارخانه تجارت كتب ، جمعية المجلة، مجلة األحكام العدلية: ينظر

 (.5/599:وزارة االوقاف والشؤون الدينية، الكويت /،الموسوعة الفقهية 580التعريفات الفقهية ص
 (.596التعريفات الفقهية ص)ما يكون مقابلته بالثمن مبنيا على الكيل  :الكيلي (9)

(
10

التعريفات الفقهية )زني ما يوزنه والو . الوزن امتحان الشيء بما يعادله ليعلم ثقله وخفته: الوزني (
 (.571ص

 5:مختار الصحاح )فتبعََّض  جزأه أي َتبِعيضاً  َبعََّضهُ  وقد َأْبعاِضهِ  واحد الشيء َبْعُض : تبعيضه (11)
/50.) 
 (.005/ 9:لسان العرب )صاغ الشيء سبكه والشيء مصوغ  :المصوغ منه (12)
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سماوية أو جاء  (2)بآفة (1)أما إذا كان غير منقول فانهدم.تبعيضه ضرر وهو المصوغ  منه
بالبناء واألشجار، أو غلب السيل على األرض فبقيت تحت الماء وانه ال ضمان سيل فذهب 

 ,(4)من سكناه يضمن(3) تلفأوأجمعوا أنه لو  .خراالَ عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
ولو هدمه رجل آخر، أو قطع  (5)وكذا لو قطع األشجار ضمن ما قطع باإلجماع 

-دم والقاطع دون الغاصب عند أبي حنيفة أشجاره رجل آخر فإن للمالك أن يضم ن الها
ولو زرع الغاصب في األرض المغصوبة فالخارج له , وأبي يوسف -(6)رضي اهلل عنه

 .(7)ويضمن نقصان األرض 
 .يرفع قدر ما بذر وما انفق ويتصدق بالفضل (8)الجامع الصغيروفي      

                                                
 .اذا انهدم( ب)في النسخة  (1)
 (.57/ 5:مختار الصحاح .)ايف الزرع على ما لم يسم فاعله أي إصابته آفة العاهة وقد :آفة (2)

 .تلف( ب )في النسخة  (3)
 .515ص: شرح الطحاوي (4)

َفَأجـِمُعوا  :العزم على الشئ، واالمضاء ومنه قوله تعالى -:يطلق لمعنيين احدهما  -:االجـماع لغة هو (5)
الصيام لمن لم يجـمع الصيام من )) (:عليه الصالة والسالم) وله، أي اعزموا وق15سورة يونس اية َأْمَرُكم
( مادة جـمع)لسان العرب . ينظر ابن منظور .واالجـماع هو بمعنى العزيمة وقطع الرؤيا. ((الليل

( 7/5588( )م5895-هـ5045) 5اسماعيل الجـوهري ط. ، الصحاح تاج اللغة، وصحاح العربية(9/11)
 ( .0/581)ي سننه والحديث اخرجـه النسائي ف

بعد وفاته في حادثة على امر من االمور في عصر  اتفاق مجـتهدي امة محمد -:وفي االصطالح هو 
 ،، ارشاد الفحول(0/071( )هـ180)للزركشي ت ،ينظر البحر المحيط في اصول الفقه .من العصور 

عبد .تحقيق د ،للسمرقندي، ، ميزان االصول(1)دار الفكر ببيروت ص –لالمام محمد بن محمد الشوكاني
 (.5/148( )م5891-هـ5041) 5الملك السعدي ط

 –ابو حنيفة، ابو يوسف، ومحمد وزفر، والحسن بن زياد  -:يقصد اجـماع علماء المذهب الحنفي، وهم 
الن كتاب الخالصة على المذهب الحنفي، فهو دائمًا يتكلم في مسألة الخالف بينهم  –رحمهم اهلل جـميعًا 

 .م وجـود خالف في مسألة بينهم يعبرون عن اتفاقهم باالجـماع وعند عد
 (.ب وجـ)ساقطة من  (6)
 .510ورقة : النوازل (7)

-عالم الكتب(598-575)أبو عبد اهلل محمد بن الحسن الشيباني/الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (8)
 .059 / 5، األولى /، ط5046 -بيروت
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إن كان المغصوب  وأما إذا كان المغصوب منقوال فهلك في يد الغاصب أو استهلكه  
ن كان غير مثلي فعليه قيمته يوم الغصب  . (1)مثليا فعليه مثله، وا 

إن كان مثليًا فانقطع المثل عن أيدي الناس يضمن  الصغير (3)الجامع (2)(وفي)
يوم  (5)عند أبي حنيفه وعند أبي يوسف يوم الغصب، وعند محمد (4)قيمته يوم الخصومة

 .(6)االنقطاع
منه بالخيار، إن شاء   (7)(فالمغصوب)الغاصب في يد الغاصب ولو استهلكه غير 

ضمن الغاصب ويرجع الغاصب بما ضمن على المستهلك، وان شاء ضمن المستهلك وال 
يرجع هو على الغاصب، وكذا لو غصب من الغاصب غاصب آخر وهلك في يد الثاني أو 

ولو أودعه عند رجل .ني وقرار الضمان على الثا)، (8)استهلكه فان المغصوب منه بالخيار
                                                

 .5/061: الجامع الصغير  (1)
 (.أ) ساقطة من  (2)

 (.وفي الجامع)في نسخة ب وجـ وردت  (3)
مصدر َخَصْمُتُه ِإذا غلبته فـي الـِخصام : و الـُخُصوَمةُ . غلبته فـيما خاَصْمُته : َخَصْمُت فالناً :الخصومة (4)
 .595/ 55:لسان العرب ، يقال َخَصْمته ِخصامًا و ُخُصوَمًة . 

نكارادعاء طرف حقا  ،خصم ، النزاع   درمص :الخصومة : اصطالحا الطرف األخر عليه هذا  وا 
 .509: معجم لغة الفقهاء.الحق

ولم يجالسه , أخذ عن أبي حنيفة طريقة أهل العراق(598-575)هو محمد بن الحسن الشيباني:محمد(5)
م طريقته على أبي يوسف ,كثيرا  ٍُ وغيره من علماء , فقد توفي أبوحنيفة وكان محمد مايزال حدثا فأتم تعٌل

السير "و"السير الصغير"و"الجامع الكبير"و"الجامع الصغير "و"األصل"الكوفة وقد إشتهر من كتبه 
معجم المؤلفين :  ينظر" . ظاهر الرواية"وهذه الكتب الستة هي المعروفة بكتب "الزيادات"و"الكبير

، مكتبة (هـ791ت)إسحاق ، ابن النديم، محمد بن/الفهرست, (595-5/515)تاريخ بغداد , (8/541)
الكامل في التاريخ، ابن األثير، علي بن أبي الكرم محمد بن , (540-5/547. )م5915الخياط، بيروت، 

 (.6/50(. )م5861دار صادر، بيروت، )عبد الواحد الشيباني، 
 .066-5/061: الجامع الصغير  (6)
 .والمغصوب( ب)في  (7)

كون احد العاقدين في فسحة  :وفي االصطالح.فوض إليه الخيار خيره بين الشيئين أي  :الخيار لغة (8)
 (.84التعريفات الفقهية ص)من اختيار العقد أو تركه 
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ان شاء ضمن الغاصب وال يرجع هو على  (1) (وهلك عنده فالمغصوب منه بالخيار
ولو استهلكه , وان شاء ضمن الموَدع ويرجع المودع على الغاصب بما ضمن(2)المودع

 .(4)هذا وقرار الضمان على المودع (3)المودع فالجواب على قلب
ره  ان للمغصوب  منه ان يضمن أيهما ـلك، كـفه (6)الغاصب أو رهنه (5)وكذا لو أج 

شاء فان ضمن الغاصب ال يرجع الغاصب على المستأجر وال على المرتهن ولكن يسقط 
دينه  بهالك الرهن في يد المرتهن وان ضمن المرتهن أو المستأجر يرجع على الغاصب بما 

لك عنده كان المغصوب ه الغاصب فهر ولو أعا, ضمن إال إذا استهلكه فال يرجع به على احد
عير فقرار الضمان عليه ولو استهلكه الم .(7)منه بالخيار وايهما ضمن ال يرجع على صاحبه

 .(8)عليه 
                                                

 .ساقطة من النسخة ب مابين القوسين(1)

: ينظر.من له التصرف في الوديعة بملك أو تفويض أو والية ، وهو المودع بكسر الدال   :المودع(2)
 .004: بيروت–ن قاسم الرصاع، المكتبة العالمية محمد ب/شرح حدود ابن عرفه 

القلب تحويل الشيء وتصريفه وصرفه عن وجه الى وجه آخر وهو الخروج على مقتضى  :قلب (3)
الظاهر ويقصد به العكس ، ينظر شرح التلخيص في علوم البالغة جالل الدين بن عبد الرحمن القزويني 

 .5/096،  1لبنان ط -دار الجيل بيروت( 178ت )
 .5/075: الجامع الصغير  (4)
تمليك منافع مقدرة بمال واالستئجار تملك ذلك وقد آجرته الدار شهرا بكذا واستأجرها هو مني :اإلجارة(5)

بكذا وأجرته إجارة من حد دخل أي جعلت له أجرا ويقال في الدعاء أجرك اهلل على مصيبتك بغير مد 
 .550:طلبة الطلبة .

 الشيء من باب قطع وقد  َرَهْنُت  الشيء عنده و َرَهْنُتهُ ، معروف وجمعه ِرَهاٌن  في اللغة  :الرهن (6)
 .548 / 5: مختار الصحاح .مطلق الحبس 

حبس الشيء بحٍق يمكن أخذه منه كالَدين، ويطلق على المرهون تسمية  :وفي االصطالح الشرعي
حفص النسفي الحنفي ، المطبعة  عمر بن محمد بن احمد ابو/ طلبة الطلبة.)للمفعول باسم المصدر 

 (.550، التعريفات للجرجاني ص501بغداد،  ص–مكتبة المثنى –العامرة 
 .5/085: الجامع الصغير  (7)

 .5/061: الجامع الصغير(8)
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يضم ن أيهما شاء فان ضمن الغاصب جاز  (1)(و) ولو باعه الغاصب فهو بالخيار
رجع بما وال ي(3)ع بالثمن وبطل البيع على البائ (2)(رجعي)بيعه والثمن له، وان ضمن المشتري 

  .(4)بما ضمن عليه
تأويله إذا باع الغاصب وسل م أما بدون التسليم فال يجب الضمان،  (5)(رحمه اهلل)قال  

 الضمان، ولو نقص المغصوب في يد الغاصب ضمن الغاصب النقصان إال ان يكون ذلك 
                                                

 (.ب)ساقطة من  (1)

 .رجع( ب)في النسخة   (2)

 4اء أيضًا ، وهو من األضداد الشر : ضد الشراء ، والبيع : هو مبادلة مال بمال، والبيع : لغة :البيع (3)
معجم :، ينظراالشتراء : واالبتياع  4َشْريُته ، أبيعه بيعًا ومبيعًا ، وهو شاذ وقياسه مباعًا : وبعت الشيء
/  5، ( م5819هـ ـ 5711بيروت ، –دار مكتبة الحياة ) للعالمة اللغوي الشيخ أحمد رضا ، : متن اللغة 

717 4  
فالحنفية عرفوا 4البيع بالمعنى األخص : ف البيع بالمعنى األعم ، والثاني تعري :وفي االصطالح الشرعي

إن : وقال ابن الهمام  4وهو مبادلة المال بالمال بقيد التراضي : البيع بالمعنى األعم بمثل تعريفه لغة 
ي وان األخذ التراضي البد منه لغة أيضًا ، فانه اليفهم من باعه وباع زيد عهده إال أنه استبدل به بالتراض

عطاءغصبًا   . شيء آخر من غير تراٍض ال يقول فيه أهل اللغة باعه وا 
تأليف الشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام : شرح فتح القدير : ينظر 

، شرح العناية على الهداية بهامش  1/17،  ربمص –، مطبعة مصطفى محمد ( هـ 965ت) الحنفي 
–، مطبعة مصطفى محمد ( هـ 196) لإلمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي : فتح القدير  شرح

لإلمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي : ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  17ص/  1بمصر، 
 .(هـ 107)الحنفي 

 .5/077: الجامع الصغير(4)
 (.ب وجـ)ساقطة من  ( 5)
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الغاصب والمغصوب منه بالخيار في النقصان ان شاء ضمن  (2)(غير) (1)النقصان بجناية
وال يرجع الجاني على  (3)(الجاني)جع الغاصب على الجاني وان شاء ضمن الغاصب وير 

 . (4)احد
ولو ازداد المغصوب في يد الغاصب فلصاحبه ان يسترده مع الزيادة ولو ازدادت 

في قولهم  يمته وقت الغصب قيمته في سعر أو بدن أو انتقصت ثم هلك عنده ضمن ق
قيمة  (6)(ضمني)إن كان النقصان في البدن  لو لم يهلك ورده على صاحبهو  (5) (جميعاً )

النقصان ولو كان النقصان في السعر ال يضمن ولو استهلكه بعد النقصان ضمن قيمته 
 .(7)وقت الغصب

وان استهلكه بعد الزيادة نحو ان يبيعه ويسل مه إلى المشتري فهلك في يد المشتري 
(8)بالخيار ان شاء ضمن الغاصب قيمته يومفالمغصوب منه 

الغصب وجاز البيع والثمن  
القبض وبطل البيع وله ان يرجع على  (9)(يوم)للغاصب وان شاء ضمن المشتري قيمته 

 .(10)الغاصب بالثمن وليس له ان يضمن الغاصب وقت التسليم في قول أبي حنيفة
 
 

                                                
 الدنـيا فـي القصاص َأو العقاب علـيه يوجب مـما اإِلنسان يفعله وما والـُجْرم الذَّْنبُ : ناَيةُ الـجِ : لغة :جناية (1)

 .50/510( مادة جنى)لسان العرب .واآلخرة
 (.90التعريفات للجرجاني ص )هو كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها  :اصطالحا

 (.جـ)ساقطة من  (2)

 .الغاصب( جـ)في  (3)

 517شرح الطحاوي الورقة ((4))

 .ساقطة من نسخة ب (5)

 ضمن( ب)في النسخة  (6)

 .517شرح الطحاوي الورقة(7)
 .وقت( جـ)في النسخة (8)

 .وقت( ب وجـ) في النسخة  (9)

 دار الفرقان, مؤسسة الرسالة ،  (065ت) علي بن الحسن بن محمد السغدي/ النتف في الفتاوى(10)
 .5/177: صالح الدين الناهي. د: ق ، تحقي5040 ، 5، طاألردن –ان عم, بيروت :: مدينة النشر 
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ر وعليه البُ (3)فداسه يقضي عليه بقيمة الجل (2)إذا غصب َكدسا (1)خزانة األكملوفي 
في  (5)اقل قيمه منه (4)لُبررق كدس إنسان يضمن قيمة الجل وينظر ان كان ار ولو احالبُ 

ذا كان الخارج  (6)السنبل فعليه مثله وعليه في الجل   (7)(أكثر)إذا كان خارجا  فعليه القيمة وا 
 .(8)الجل  القيمة

يضمن المسلم للمسلم في ستة أشياء منها إذا غصب شيئا  (9)يتسينظم الزندو وفي   
 أراقهماثم  (11)(فأرة)السمن إذا وقعت فيهما  (10)(أو)وَقد َمرَّ ومنها الزيت فنقص في يده 

 المع لم أو الفهد المع لم  (12)ا ومنها الكلب المع لم أو البازيممسلم على مسلم يضمن له قيمته
                                                

 .سبق ذكرها في الفصل الثاني(1)
 (.571/ 5:مختار الصحاح )الكدس واحد أكداس الطعام : كدسا (2)
عبد اهلل بن احمد بن  ، ابيإلبن عابدين /حاشية ابن عابدين )وهو قضيب الزرع إذا حصد  :الجل (3)

وجاءت في حاشية النسخة . 096/ 5:.دار الكتب العلمية،بيروت (هـ5515ت)حزم  محمد بن عابدين بن
 .أ الجل بالكسر قضيب الزرع اذا حصد وزرع وقال الدينوري فاذا نقل الى السدر سمي تبر

 .5/07:المصباح المنير:ينظر. بالضم القمح واحده برة:البر (4)

 (.ا و ب)ساقطة من ( بقيمة الجل)  (5)

خرج ( وسنبل الزرع ) مجتمع الحب في أكمامه معروف وبجمعه كني ابن بعكك أبو السنابل   :السنبل(6)
 .551، المغرب056 / 5: التعاريف. سنبله

 (.ب)ساقطة من  ( 7)

: ، تحقيق( هـ5474ت )ابي محمد بن غانم البغدادي/، مجمع الضمانات1/559:الفتاوى الهندية  (8)
 .5/755:محمد احمد سرح، وعلي جمعه محمد.د.أ

ن علـي ، كـان امامـًا فقيهـًا ورعـًا ، أخـذ عـن أبـي حفـص السـفكرودي ، وعبـداهلل بـن بـيحيـى  :الزندويستي (9)
الفضل الخيرخزي له مصنفات منها نظمه المسمى باسمه ، وذكر صاحب تاج التراجــم ان أسـمه حسـين بـن 

البـــي / نية علـــى الفوائـــد البهيـــة الفوائـــد البهيـــة فـــي تـــراجم الحنفيـــة مـــع التعليقـــات الســـ: ينظـــرينظـــر . علـــي 
( هـــ5740)الحســنات محمــد عبــد الحــي بــن محمــد عبــد الحلــيم ابــن محمــد امــين اللكنــوي االنصــاري الهنــدي 

 (.أ70)كتائب اعالم االخيار ورقه . 751ص: 5750مطبعة السعادة ، –مصر 

 .و( ب)في النسخة  (10)

 .فاره( ب و جـ)في النسخة  (11)

ضرب من الصقور ، وهو أزرق أرقط ، قصير الجـناحين غليظ والجـمع بزاة ،  :البازي هو   :البازي(12)
محمد بن  /المطلع على أبواب الفقه، (5/05)، أقرب الموارد ( 5/915)ينظر االفصاح في اللغة . وبواز 

، 5895 – 5045، بيروت -المكتب اإلسالمي (هـ148 -601 )أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد اهلل
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 .(3)إذا احرقه وألقاه في أرضه (2)منها السرقين (1)[و] إذا أتلفه متلف يضمن عندنا

المغصوب  (5)جل غصب من رجل مااًل ثم غصب ذلك المال غريمر  (4)الفتاوىوفي 
منه فالمختار ان المالك بالخيار بين تضمين أيهما شاء إن ضمن الغاصب لم يبرأ 

 (7).وان ضمن الثاني َبِرَئ األول (6)(الثاني)
ان (1)في باب غصب الصبي قبيل البيوع عن محمد بن سماعة  (8)الجامعوفي    

لآلخر إذا رضي من اختار تضمينه بذلك أو قضى  (2)يوجب البراءة تضمين احدهما إنما
                                                                                                                                                   

يحيى بن شرف بن مري  /(لغة الفقه)تحرير ألفاظ التنبيه  ، 795 / 5: محمد بشير األدلبي: تحقيق
 .5/514: عبد الغني الدقر :، تحقيق5049 ، 5، طدمشق -دار القلم (هـ616-675)النووي أبو زكريا

 (.أ)ساقطة من    (1)

: الروث وقيل : وقيل . وهو الزبل . كلمة أعجمية معرب سركين : الروث ، هي( سرجين: )السرقين (2)
االفصاح في ( 5/585)، المصباح المنير ( 5/586)المغرب في ترتيب المعرب  :ينظر . هو الدمن 

 .(  5/941)اللغة 
 إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي /لسان الحكام في معرفة األحكام، 876/ 5:مجمع الضمانات   (3)

، ذكرها 5/791، 5817 – 5787 ، 5، طالقاهرة -حلبيالبابي ال ،( هـ995ت )المعروف بابن الشحنة 
 .عن نظم الزندوستي

كل مسألة اذكرها من الفتاوى او في :ذكر المصنف في مقدمته بالمصادر لتي اعتمدها في كتابه فقال(4)
فتاوى االصل فهي من مسائل الواقعات المنسوب تاليفها للصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز 

الي امام الفروع واالصول من كبار االئمة واعيان الفقهاء قتل على يد كافر بعد وقعة قطوان ابو المع
وله ثالث (هـ174ت )بسمرقند ونقل جسده الى بخارى وله الفتاوى الصغرى والكبرى وله الواقعات والمنتقى 

 .  وسبعون سنه
مؤسسة الرسالة، بيروت، )، الذهبي، اشرف على التحقيق شعيب االرنؤط/ سير اعالم النبالء: ينظر

عبد القادر بن أبي  /الجواهر المضية في طبقات الحنفية، 580ص: ، الفوائد البهية54/81(. :م5891
 .569/ 5، كراتشي -مير محمد كتب خانه (هـ111-686 )الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد

ذلك ألنه يصير بإلحاحه على خصمه المدين وصاحب الدين أيضا وهو الخصم مأخوذ من  الغريم(5)
 .001المصباح المنير  .مالزما والجمع الغرماء مثل كريم وكرماء 

 (.ب)ساقطة من  (6)

مخطوطة في مكتبة فاتح تركيا، رقم ( هـ711ت)ابو الليث بن محمد السمر قندي/ النوازل: ينظر (7)
 (.أ-505)ورقة : 5085

 .و سهو فان هذه المسالة لم ترد في الصغيروه(. وفي الجامع الصغير)في النسخة جـ (8)
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أن يضمن ، األولالقاضي عليه أما بدون الرضا أو القضاء ال يبرأ الغاصب وهل للغاصب 
الثاني  قبل ان يضمن المالك ذكر في بيوع الجامع الكبير في باب الغصب وضمان 

  .(3)القيمة
فرفع الغاصب االول  (5)ا منه آخر فأبقتفغصبه (4)إذا غصب الرجل من آخر جاريه

الثاني إلى القاضي وتصادقوا على األمر على وجهه فان للغاصب االول ان يضمن 
رى ان له ان يستردها فإذا دفع الثاني الضمان إلى االول ت أالالغاصب الثاني قيمة الجارية 

 .(6)برئ كما لو رد عينها 
  -:نوع آخر

                                                                                                                                                   
قاضي بغداد العالمة أبو عبد اهلل   محمد بن سماعة  بن عبيد اهلل  ، ابن سماعة :محمد بن سماعة (1)

هو من الحفاظ الثقات صاحب اختيارات في  ، بن هالل التيمي الكوفي صاحب أبي يوسف ومحمد 
يوسف ، ومحمد ـ رحمهما اهلل ـ المسمى بنوادر ابن  المذهب وروايات ومصنفات كتب النوادر عن ابي

كان يصلي مائتي ركعة ولي القضاء للخليفة هارون الرشيد ، . سماعة ، وروى الكتاب و االمالي 
( هـ577)ت. وغيرها ( المنتقى وادب القاضي)وضعف بصره فعزله المعتصم ، وصنف الكتب الكثيرة منها 

 . ند الفقهاء من مسائل غير ظاهر الرواية اي من الطبقة الثانية ومسائل المنتقى البن سماعة تعد ع.
الشيرازي، أبو إسحاق / طبقات الفقهاء.  514؛ الفوائد البهية ص( 5/19)الجـواهر المضيئة : ينظر

 .606 / 54: سير أعالم النبالء، 500 / 5: (.م5894دار القلم، بيروت، )، (هـ106ت)إبراهيم بن علي

من الدين والعيب براءة ومنها البراءة لخط اإلبراء والجمع البراءات بالمد والبروات ( ئ بر )  :البراءة(2)
عامي وأبرأته جعلته بريئا من حق لي عليه وبرأه صحح براءته فتبرأ و االستبراء عبارة عن التبصر 

 .(بر أ ( ) الباء مع الراء ) 78:المغرب.والتعرف احتياطا 

: بيروت-دار الكتب العلمية ( هـ598ت)ي عبد اهلل محمد بن الحسن الشيباني االمام اب/ الجامع الكبير (3)
 .577ص

أنثى الغالم لخفتها وجريانها بخالف العجوز وبها سمي جارية بن ظفر الحنفي وهو صحابي :الجارية(4)
 .95المغرب .وكذا والد زيد بن جارية 

 َأن فـيه الـحكم وهذا: قال عمل، كدِّ  وال خوف يرغ من وَذهابهم العبـيد َهربُ :  اإِلباقُ :  أبق: فأبقت (5)
 ُأبَّاقٌ  وجمعه آبق، فهو ِإباقًا، و َأْبقاً  َيْأُبق و َيْأِبق َأَبقَ : ه.  يرد   لـم خوف َأو عمل كد   من كان فِإذا ُيرد ،
 .54/7(مادة أبق: )لسان العرب.

 .51للجرجاني صالتعريفات .اآلبق وهو المملوك الذي يفر من مالكه قصدا : اصطالحا  
 .50: التعريفات الفقهية .، انطالق الرقيق تمرداً اإلباق الهرب  :في االصطالح الشرعي

 .511ص: الجامع الكبير (6)
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عند أبي  (3)العتق (2)اصب إذا اعتقه ثم أجاز المالك البيع نفذالمشتري من الغ (1)وفي األصل
  .(4)ينفذوعند محمد ال حنيفة وأبي يوسف

ولو أن المشتري من الغاصب إذا باعه ثم أجاز المالك البيع األول لم ينفذ البيع 
ولو باعه الغاصب من رجل ثم اشتراه ثم أجاز انما ينفذ البيع االول  (5)(باإلجماع)الثاني 

 ، وكذا البيع االول ههنا (6)وال يشكل ع الثاني باإلجماع ــالمالك البيع األول ال ينف ذ البي
                                                

 .سبق تعريفه في الفصل الثاني (1)
نفذ السهم نفوذا من باب قعد ونفاذا خرق الرمية وخرج منها ويتعدى بالهمزة والتضعيف ( : نفذ ) :النفاذ(2)

ونفذ العتق كأنه مستعار من نفوذ السهم فإنه . ألمر والقول نفوذا ونفاذا مضى وأمره نافذ أي مطاع ونفذ ا
 .651:المصباح.ال مرد له 

مختار : ينظر ، الحرية أيضا وهو الجمال أيضا وهو الكرم الِعْتقُ  عتق: ةلغ :الِعْتق   (3)
 .5/517:الصحاح

اي الخروج من المملوكية، فالعتق قوة حكمية زوال الرق  العتق والعتاق والعتاقة:في االصطالح الشرعي
يصير بها أهال للتصرفات الشرعية فهو عبارة عن إسقاط المولى حقه عن مملوكيه بوجه مخصوص بيه 

؛  740: ؛ معجم الفقهاء ( 577)، طلبة الطلبة 507التعريفات الفقهية :ينظر.يصير المملوك من األحرار
 .  1/64:المبسوط 

 .55/67بسوط للسرخسي الم (4)
 (.جـ)ساقطة من ( 5

 .55/711لسان العرب ، أشكل األمر التبس  :يشكل (6)
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إذا وصل المبيع إلى البائع بأي  (4)البيع الفاسد (3)(في)لما عرف أن   (2)[البيع] (1)ألنه انفسخ
 ولو لم يجز (7)(6)(الموقوف)ع ـخ البيـيملك فس (5)بأي وجه وصل ينفسخ البيع والفضولي

 .(8)هذا في الجامع الصغير المالك ولكن ضمن الغاصب جاز البيع وال ينفذ العتق
 جهة)و ملك الغاصب المغصوب من في األصل عن أبي حنيفة روايتان ولوقال  

بعد ما باعه من غيره بطل البيع،  (12)(11)(أرث)أو  (10)أو هبة منه  ببيع (9)(المغصوب
 ذا أللمشتري على ان البائع بالخيار  ملك الموقوفعلى ال (15)(14)(البات)الملك  (13)يانر ـلط

                                                
فسخت العود فسخا من باب نفع أزلته عن موضعه بيدك فانفسخ وفسخت : لغة (فسخ )  :انفسخ (1)

ع واألمر فسخت البي و ،وتفاسخ القوم العقد توافقوا على فسخه،وفسخت العقد فسخا رفعته  ،الثوب ألقيته
 .015: المصباح المنير .نقضتهما وفسخت الشيء فرقته وفسخت المفصل عن موضعه أزلته 

 .560التعريفات الفقهية .رفع العقد على وصف كان قبله بال زيادة أو نقصان: في االصطالح الشرعي
 (.أ و ب)ساقطة من  (2)

 (.جـ)ساقطة من  (3)

، أوهو ما كان  الخلل ه كبيع مال غير متقوم في العرض، هو الصحيح بأصله ال بوصف :البيع الفاسد(4)
 .09: التعريفات الفقهية.في وصف من أوصافه ال في ركنه

التعريفات للجرجاني ، هو من لم يكن وليا وال أصيال وال وكيال وال كفيال في العقد  :الفضولي (5)
 .566ص

 .المعروف( ب)في  (6)

 .08التعريفات الفقهية ص، لغير كبيع الفضوليحق ا به بيع يتعلق :البيع الموقوف (7)
 .5/061الجامع الصغير,  1/84: االصل في الفروع (8)
 (.ب)ساقطة من  (9)

 (.067/معجم لغة الفقهاء )التمليك بال عوض :الهبة(10)

 .وارث( ب)في  (11)

 (.77/معجم لغة الفقهاء )مايخلفه الميت لورثته: رثاأل (12)

 .584:(طرأ )  .ي حدث او خرج عليه فجأةمصدر الفعل طرأ أ:طريان (13)
 .المباة( ب)في  (14)

التعريفات الفقهية )ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم والبات القطعي : الملك :الملك البات (15)
 (.556ص
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 (2).البيع لم ينفذ باإلجماع (1) [مث]باع أو اعتق 
ع والعتق ـالبي (3)نفذثم أجاز المرتهن البيع أو العتق إذا باع أو اعتق والمشتري من الراهن 

 .(6)(5)نــبالديتغرقة ــمس(4)ركةــوالتوارث ــري من الــوكذا المشت,عماـباإلج
ب من عمل الغاصب ان هلك المغصو ـ، ف(7)ر لهــوب فاألجـــب إذا اجر المغصـالغاص

 . (8)من المالك قيمتهض  الغاصب أو من غير عمله و 
له ان يستعين باألجرة في ضمان القيمة، ثم يتصدق بالباقي ولم يفصل بين ما إذا 

باع الغاصب الدابة كان الغاصب غنيًا أو فقيرًا والصحيح انه إنما يجوز إذا كان فقيرًا ولو 
ضمن المالك المشتري  اخذ ثمنها واستهلكه وماتت الدابة عند المشتري(9)(و)المغصوبة 

في أداء الثمن، وليس على  هال يستعين الغاصب بما فعل. ورجع المشتري على الغاصب
ولقب  وكذا في كل عين وكذا في تعطيلها.الغاصب في سكنى الدار وركوب الدابة أجر

من)فع األعيان ال المسألة منا  . (12)عندنا (11)بالغصب واإلتالف (10)(تض 
 

 
 في رد المغصوب -:ع آخرنو 

                                                
 .ساقطة من أ وموجودة في ب وجـ(1)
 .89/ 55:ينظر المبسوط للسرخسي (2)
 .ساقطة من جـ( نفذ البيع والعتق ) قوله(3)
 (.549/معجم لغة الفقهاء )مايتركه الميت بعد وفاته من مال أو متاع :التركة(4)
 .66: طلبة الطلبة. وهو اسم لمال يصير في الذمة بالعقد :الدين (5)
 .55/55:المبسوط للسرخسي(6)
 .55/65:المصدر نفسه (7)
 .55/95:المصدر نفسه (8)
 (.ب)واو ساقطة من  (9)

 .يضمن( ب و جـ)في  (10)

: ينظر. تلف الشيء تلفا هلك فهو تالف وأتلفته ورجل متلف لماله ومتالف للمبالغة : لغة :تلف  (11)
 .77/ 5:، مختار الصحاح 11: المصباح المنير

 .56: معجم لغة الفقهاء.إخراج الشيء عن أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة: اصطالحا
 .95-11/ 55:المبسوط للسرخسي (12)
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بقرة غصبها رجل ثم غصبها غاصب آخر عن الغاصب االول ثم (1) فتاوى النسفيوفي    
سرقها المالك من غاصب الغاصب لعجِزِه عن االسترداد منه مجاهرة بنفسه أو بقضاء 

ز المالك عن ـوعج (3)اصب الغاصب استردها منه بالسلطنةثم إن غ (2)القاضي بالبينة
 (4).مخاصمته ليس له حق مخاصمة الغاصب االول برد المغصوب أو القيمة

ن صبي شيئا ثم رد عليه ان كان الصبي يعقل األخذ رجل غصب م وفي الفتاوى
 (5).واإلعطاء يبرأ عن الضمان وان كان ال يعقل ال يبرأ

ه فقال المغصوب منه ال أريدها يجبر على القيمثوبًا لرجل ثم جاء بوفيه أيضا رجل استهلك  
 . (6)القبول

                                                
ل عنه في أيامه ، دون ما جـمعه لغيره وى التي أجـاب بها عن جـميع ما سئهي الفتا :النسفية الفتاوى (1)
 ( ..5/5574)ينظر كشف الظنون . 

، مادة  1/89المغرب في ترتيب المعرب ، : ينظر )الحجة ، فيعلة من البيونة او البيان : لغة :البينة (2)
 .( البينة)

معجم  ، 1/171النهاية في غريب الحديث ، : ينظر )او الشهادة  الحجة القوية :في االصطالح الشرعي
 ، 501/خزانة الفقه : ينظر )والن اليد ظاهر محتمل فال تكفي الثبات االستحقاق  ، 111/لغة الفقهاء 

، (1/19الهداية ،  1/110بدائع الصنائع ، .  111/مختصر الطحاوي .  00/مختصر القدوري 
, بيروت  -دار الفكر,  (هـ1051-811 (محمد عبد الرؤوف المناوي /فالتوقيف على مهمات التعاري

 .111/ 1:محمد رضوان الداية. د: تحقيق، 1110: 1، طدمشق
سورة {ه سلطانا ــفقد جعلنا لولي} ما قوله تعالىــالتسلط والحجة وقد فسر به ،السلطان : لغة:  السلطنة (3)

 . 151ص:المغرب: ينظر ، 55االية :االسراء 
إعانة الطالبين إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح :ينظر.أي والية بملك أو وكالة أو إذن : سلطنةال

 5:بيروت  -دار الفكر ، السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي أبو بكر Lالمعين لشرح قرة العين
/11) 
سنة  ىنفي المتوفى بخار فتاوى القاضى الحسين بن خضر بن يوسف الفشيديرجى النسفي الح,الكافي  (4)

 (.5551ص/5كشف الظنون ج .)577ورقة 059
 .سبق التعريف بها في الفصل الثاني.506ورقة : الواقعات بعالمة الواو (5)
 .578الواقعات بعالمة النون الورقة  (6)
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 (3)(يدي)حتى يبرأ بالوضع بين  (2)وغصب العين الرد يتحقق بالتخليه (1)وفي الوديعة
المالك وهو ال يعلم أنه ثوبه فجاء إنسان وأخذه من حجره  (4)صاحبه ولو وضع في حجر

 .(5)ه ال يبرأ يأ عن الضمان ولو وضع بين يدالمختار أنه يبر . وذهب وهلك 
وفي األصل رجل غصب ثوبًا ثم أكسى الثوب رب الثوب فلبسه حتى تخر ق ولم 

لو  (7)(أيضا)وفي األصل  (6)يعرفه، أو كان طعامًا فدفعه حتى أكله برئ عن الضمان عندنا
البي نة أنها ماتت عند  لو أقام الغاصب البينة انه رد الدابة المغصوبة على المالك وأقام المالك

لو أقام المالك البينة انه هدم الدار وأقام  لكالغاصب بركوبه فعلى الغاصب قيمتها وكذ
 (8).على الرد الغاصب البينة

الخالف فقال لو أقام (10)أعاد المسالة في آخر الكتاب وذكر فيها (9)واإلمام السرخسي   
انه ردها  ه، وأقام الغاصب البينة علىعند(12)غصبها ونفقت (11)[انه]أقام المالك البينة على 

رق بين هذه المسألة وبين ما فعند محمد ال يضمن وعند أبي يوسف يضمن فمحمد ف
    (13).تقدم

                                                
 .سيأتي تعريفها في كتاب الوديعة (1)
 .(18/ 5مختار الصحاح )هو مخلى تخلى تفرغ وخلى عنه وخلى سبيله تخلية فيهما ف :التخلية (2)
 .يديه( ب)في  3

 .0/561لسان العرب  ِحْضُنه: والكسر بالفتـح ُره،ِحجْ  و اإِلنسان رُ َحجْ الحجر (4)

 .6/97: السرخسي/، المبسوط 515ورقة : النوازل: ينظر (5)

 .55/88"المبسوط (6)

 (.جـ)ساقطة من  (7)

 .1/0األصل (8)
 .سبق ترجمته في المقدمة(9)

 .فيه( ب و جـ)في النسخة  (10)
 (.أ)ساقطة من  (11)

 5/594مختار الصحاح  ماتتَالدابةََقتَ نَ فََ:نفقت (12)

 . .55/95المبسوط للسرخسي (13)
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 : نوع آخر في كيفية الضمان
في بلد آخر فعليه  (2)(بها)أو دنانير فطالبه  لو غصب دراهم في بلدة (1)التجريدوفي 

لقيمة وان اختلف السعر ولو غصب منه عينا ثم لقيه با (3)هفعليه تسليمها وليس له ان يطالب
في بلد آخر والعين في يده والقيمة في هذا المكان مثل القيمة في مكان الغصب أو أكثر 

قيمتها اقل من مكان  تكان (4)(فان). فللمغصوب منه أن يأخذها وليس له ان يطالبه بالقيمة
لى سعر مكان الغصب وان شاء الغصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء اخذ القيمة ع

 (6)[فيه] بهـذي غصـلد الـي البـده فـولو وج (5)(هغصب)انتظر حتى يأخذها في المكان الذي 
 .(8)(7)(الخيار)وقد انتقص السعر لم يكن له 

من ذوات األمثال ان كان السعر في المكان (9)(وهي)العين المغصوبة هالكة  ولو كان
مكان الذي غصب أو أكثر برئ برد  المثل وان كان المكان الذي التقيا مثل القيمة في ال

السعر في هذا المكان اقل فالمغصوب منه بالخيار ان شاء أخذ قيمة العين حيث غصب 
القيمة في مكان الخصومة أكثر فالغاصب  (10)(كانت)ولو  ،وقت الغصب وان شاء انتظر

ضى إال ان ير بالخيار ان شاء أعطي مثله حيث خاصم وان شاء أعطى قيمته حيث غصب 
                                                

الركني في الفروع لالمام ابو الفضل عبد الرحمن بن محمد  الكرماني  هو كتاب التجريد :التجريد (1)
ث مجلدات وشرحه ايضا شمس األئمة تاج الدين وشرحه وسماه اإليضاح وهو ثال( هـ107ت )الحنفي 

: ينظر. عبد الغفار بن لقمان الكردي الحنفي المتوفى سنة اثنتين وستين وخمسمائة وسماه المفيد والمزيد
 .5/701: كشف الظنون

 (.ب)ساقطة من  (2)

 (.يطالب)في النسخة جـ  (3)
ن( ب)في النسخة (4)  .وا 
 .غصب( ا و جـ)في  (5)

 (.أ)  ساقطة من (6)

 .خيار( ب)في  (7)

 .517ورقة : النوازل (8)

 (.ب)ساقطة من  (9)

 كان( ب)في  (10)
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القيمة في المكانين سواء فللمغصوب منه ان يطالبه  المغصوب منه بالتأخير وان كان
 (1).بالمثل

 .وما يتعلق به (3)والضياع (2)س آخر في غصب العقارجن
من أرض رجل وغرسها في تلك األرض في ناحية فكبرت فالشجرة  (4)ةرجل قلع تال

ر باألرض يعطيه و ا للذي غرسها وعليه قيمة التاله يوم قلعه ان كان قلع الشجرة يض 
 . (5)صاحبها قيمتها وان لم يضر يؤمر بالقلع 
م  (6)رجل قلع أشجار إنسان في كرمه مع  (7) (كرمال)يضمن القيمة ومعرفة ذلك أن يقو 

]هي[مع األشجار المقلوعة ومع األشجار التي 
مقلوعة فيضمن فضل ما بينهما وان  غير(8)

منه قيمة النقصان قائمًا فان كانت قيمتها مقلوعة وغير مقلوعة شاء امسك األشجار وي ض 
 .  (9)عليه يءسواء ال ش

ر ـنه. نـم يضمـه لـزرع(10)(تفسد)ى ـان حتـنعه إنسـه فمـي أرضـل أراد سقـرج  
ل النهر  (11)(أو) ؤـان التوضـوب أراد إنسـمغص  الشرب منه ان حو 

                                                
 .517ورقة : النوازل:ينظر (1)

 .750: المغرب.كل مال له أصل من دار أو ضيعة  قيل :العقار (2)

 .9/574لسان العرب  الـُمِغلَّةُ  اأَلرض: ْيعة  ضَّ ال الضياع(3)

 (.95/ 55:لسان العرب )يله الواحدة تاله التال صغار النخل فس :تالة (4)

 .515ص:النوازل: ينظر (5)
 (.571/ 5:مختار الصحاح )الكرم شجرة العنب  :كرمه (6)
 .االرض(ا و جـ)في النسخة   (7)
 (.أ،جـ)ساقطة من  (8)
عبد الرزاق المام الفقيه ابي الفتح ظهير الدين عبد الرشيد بن ابي حنيفة ابن /الفتاوى الولوالجية: ينظر (9)

حققه وعلق عليه الشيخ مقداد بن موسى فريوي ، منشورات دار الكتب ( هـ104ت بعد سنه )الولوالجي
 .041ص:بيروت ، لبنان –العلمية 

 .فسد( ب)في  (10)

 .و( ب)في  (11)
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ل ال يكره وان لم (1)عن موضعه يكره  (2).يحو 
الما  (4)(طلب)ماءها في ارض غيره من غير  (3)(به) جرىرجل غصب طاحونة وأ     

 (6) (اءبشر )إذا علموا بذلك ال  الطاحونةبهذه  (5)صاحب األرض ال يحل للمسلمين االنتفاع
، ولو غصب دكانا وعمل فيه وربح يطيب له الربح  (7)إجارة وال طحنا بأجرة وال عاريةوال 
 (9).حصل بالتجارة (8)(الن الربح)

ن ل رـه أن يمـس لـر ليـريق آخـه طـان لـر إن كـر  في ارض الغيـل أراد أن يمـرج      م ـوا 
ذا منـدالل راضٍ ه ـك ألنـن ذلـعه مـم يمنـالـر  مـه أن يمـر لـريق آخـه طـن لـيك ه أن ـس لـع ليـة وا 
ا في حق الجماعة فليس لهم أن مقابلة الصريح لغو وهذا في حق الواحد أمبر ألن الداللة ـيم

 .     (10)يمروا بغير رضاه
                                                

المكروه ما هو راجح الترك فان كان إلى الحرام اقرب تكون كراهته تحريمية وان كان إلى الحل  :يكره (1)
 (.555التعريفات للجرجاني ص)قرب تكون تنزيهية وال يعاقب على فعله ا
 .510ورقة : ينظر النوازل (2)
 (.ب)ساقطة من  (3)

 .طيب( ب)في  (4)

معجم لغة .التصرف بالشيء على وجه يريد به تحقيق فائدة، من نفع ، االستفادة من الشيء : االنتفاع(5)
 .61: الفقهاء

 .بشيء(  ب)في النسخة  (6)
: وبالتخفيف فقط . مشددة الياء على المشهور ويجوز تخفيفها ، عواري ، الشيء المعار  :لغة :عارية (7)

، معجم لغة المتجردة من ثيابها ، تمليك المنافع بغير عوض ،( مؤنث العاري ) المتجردة من ثيابها 
 .550: الفقهاء

 086نظر التوقيف على مهمات التعاريف اباحة االنتفاع منها بإيجاب وقبول ، ي:في االصطالح الشرعي
 .1/616حاشية ابن عابدين 

 (.ب)ساقطة من  (8)

 .507ورقة : الواقعات: ينظر (9)
 .510ورقة : ينظر النوازل (10)
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وأما المرور في الطريق المحدث إن كان صاحبه هو الذي جعل ملكه طريقا جاز له 
ن لم يعلم ذلك ولكن   . (2)أنه غصب كذلك الجواب (1)(ال يعلم ايضا)المرور وا 
 (4)(فيه)لم يكن  بناء على أن المرور في ارض الغير إذا (3)كذا نقل عن مشايخ بلخ

 ضرر هل يباح؟ (4)(فيه)
 زمين ميان)كل في ارض الجوز وهي التي تسمى بالفارسية اختلف المشايخ فيه األ

ال يطيب لالكره وال  (7)وفي الكرم واألشجار إن كان يعرف أربابها، (6)ةيطيب لألكر  (5)(دهي
ن لم   (9)لأما في نصيب بيت الما. طاب وهذا في نصيب األكرة (8)(يعرف)وال لغيرهم وا 

ن لم يفعل ال يأثم  .(11()10)ينبغي للسلطان أن يتصدق وا 
                                                

 .علم( ب وجـ)في  (1)

 .510ورقة : النوازل (2)
، مراصد االطالع (5/018)معجـم البلدان . ينظر.مدينة مشهورة في خراسان واكثرها خيرًا  -:بلخ هي (3)

 ( .5/551( )هـ118)لصفي الدين بن المؤمن بن عبد الحق الحموي البغدادي ت /في االمكنة والبقاع
جـعفر الهنداوي استاذ ابي الليث السمر قندي صاحب  امثال ابي بكر االسكاف، ابي ومشايخ بلخ

محمد محروس عبد اللطيف .دالنوازل، وغيرهم، ينظر مشايخ بلخ وما انفردوا به من المسائل الفقهية، 
ذكر حاجـي خليفة انه اذا ذكر في الخالصة، في نسخة شيخ االسالم، (.  557-555)المدرس، ص

يسمى مبسوط البكري، وهو  -رحمه اهلل–خواهر زادة . وغيره فالمراد به مبسوطاتهم ومبسوط شيخ االسالم
 ( .5/5194،5195)ينظر كشف الظنون . في خمسة عشر مجـلد

 .ساقطة من ب( فيه)مة كل (4)
 .فهي( جـ)في  (5)

 .511/ 5:لسان العرب .واالكار الزراع : جمع االكار:االكرة (6)
 َرب   و الدابـِة، َرب   هـو: يقـال.  َرب ـه فهـو شـيئًا، َمَلـكَ  َمـنْ  وُكـل  .  لـه ِمْلُكـه َأي الشيِء، هذا َرب   فالنٌ : يقال(7)

 .5/788ب لسان العر البـيِت، َرب   وفالنٌ  الداِر،
 .يعلم( ا)في  (8)

 .97: معجم لغة الفقهاء.المكان الذي تجتمع فيه األموال العامة للدولة ،الدولة  خزانة :بيت المال(9)

الذنب الموجب للعقوبة  ، عمل ماال يحل :  األثموقع  ، أثم ، الذنب ، آثام   درمص  :اإلثم (10)
 .51: معجم لغة الفقهاء.األخروية

 .7/05:لوالجية الفتاوى الو  (11)
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تكلموا فيه والمختار ما  (3)أقرب  كذا قال أبو يوسف المكروه (2)إلى الحرام (1)لشبهةا 
ما قاله أبو حنيفة وأبو يوسف أنه إلى الحرام أقرب وعن محمد كل مكروه حرام مالم يقم 

 .(4)الدليل بخالفه
    (6).رجل َمرَّ في الطريق المحدث (5)إلماموفي الفتاوى للقاضي ا    

إن علم أن صاحب األرض أحدث الطريق في ملكه يباح له  (7)الفقيه أبو الليثقال 
ن لم يعلم يجوز  وعن . (9)حتى يعلم أنه غصب (8)(فيهالمرور )المرور في الطريق المحدث وا 

َمرَّ في أرض  وعن بعض المشايخ قال رأيت في بعض الكتب عن أبي حنيفة أن الرجل إذا
                                                

مـا التـبس أمـره حتـى ال يمكـن  ، بضم أوله وسكون ثانيه ج شبه وشبهات ، االلتباس والمشـابهة :الشبهة (1)
 .585: معجم لغة الفقهاء.هو أم حرام ، وحق هو أم باطل ، وهي على أنواع، القطع فيه أحالل 

 .19ات الفقهية صالتعريف( الحرام الممنوع منه)ضد الحالل قال الراغب  :الحرام (2)

اْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل ولكن اهلل حبب اليكم االيمان َ لقوله تعالى –ضد المحبوب :  المكروه لغة هو(3)    
يَماَن َوَزيََّنُه  ُلوِبُكْم َوَكرََّه ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر ِفي قُ اللَِّه َلْو ُيِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر ِمَن اأْلَْمِر َلَعِنت ْم َوَلِكنَّ اللََّه َحبََّب ِإَلْيُكُم اأْلِ

 ( . 57/170( )مادة كره. )لسان العرب . ينظر( . 1)آية ( الحجـرات)سورة  َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَيانَ 
ى عند منمايقتضي الثواب على تركه امتثااًل ، ال العقاب على فعله كتقديم الرجـل الي: وفي االصطالح هو 

ابن جـزي أبي  /تقريب الوصول الى علم االصولر ينظ. عند الخروج منه  سرىوالي الدخول الى المسجـد ،
 .016) ، معجـم لغة الفقهاء ص( 11)ص( م5884 –هـ 5054)طبعة بغداد ، (هـ105)القاسم ت

وهو ألهل الفتوى غير عتيد في الفتاوى، لالمام برهان الدين علي بن ابي بكر / التجنيس والمزيد (4)
، مصور عن المخطوط في مكتبة االسد 5/715: كشف الظنون: انظر( هـ187ت)لحنفي المرغينياني ا

 . 511، الورقة 1151

تفقه على يد .هو اإلمام شمس األئمة محمد بن عبد العزيز االوزجندي جد قاضيخان :للقاضي اإلمام  (5)
ات الحنفة ص طبق: والمصنف يسميه القاضي اإلمام ، ينظر ( 176ت )الرضى صاحب كتاب الواقعات 

 .55/575: ، سير أعالم النبالء541

وردت في النوازل ، روي عن مكي بن إبراهيم انه سئل عن هذه ( وان لم يفعل فاالثم عليه)في النوازل  (6)
 .511الورقة : ينظر النوازل.الشبهات قال ليس هذا من الشبهات اتقي الحرام عياناً 

ابراهيم السمر قندي ابو الليث، الملقب بامام الهدى والفقه  هو نصر بن محمد بن احمد بن :أبو الليث (7)
ينظر الفوائد ( هـ717ت )من ائمة الحنفية من مؤلفاته تفسير القران وله مخطوطة اسمها خزانة الفقة 

 .9/709: للزركلي: ، واألعالم 550ص: البهية 
 .فيه المرور(ا و ب)في  (8)

 .510ورقة : النوازل( 9)
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ل نزول وان لم يكن فيها حائط او حائال يحل فيها المرور وال ال (1)إنسان ولها حائط أو حائل
 . (2)ل ال بأس بالمرور فيهاحائ
وعن أبي القاسم رجل ُخفي عليه الطريق فأراد أن يمشي في األرض المزروعة قال     

 .(3)يمشي فيها وال يطأ الزرع وال يفسد
 

  -:(4)(نوع منه)
الجدار الذي بينه وبين جاره ووضع فوقه  (5)(لضيق)جل هدم بيته فألقى ترابا  كثيرا ر 

على الحائط متصال  (7)أن كان اللبن ُمَشرَّجاً  ,هثيرًا حتى مال الحائط وأنهدم بنقضك (6)لبناً 
 .(10)فهو ضامن (9)(فعله)في الحائط من  (8)بحيث دخل الوهن

 .(11)ال يضمنرجل هدم داره فأنهدم بذلك منزل جاره 
أن لم يكن للتراب قيمة , رجل بنى حائطا في كرم رجل بغير أمر صاحب الكرم  

 .(13)كان للتراب قيمة فالحائط للباني وعليه قيمة التراب (12)(إنف. )فالحائط لصاحب الكرم
                                                

 (.ال يحل فيها المرور وال النزول إن لم يكن فيها حائط أو حائل )جـ :  سخةزيادة  في ن ( 1)

 .571الواقعات بعالمة السين الورقة ( 2)
 .5/746: لسان الحكام (3)
 .جنس اخر( ب)في  (4)

 .لصق( ب)في  (5)

 (.51/ 9:لسان العرب )التي يبنى بها وهو المضروب من الطين مربعا والجمع ِلَبن : اللبنة :لبنا (6)
ا (7)  (.69/ 1:لسان العرب )أراد بحيث لصق اللبن بالحائط : مشرج 
 .75: ، طلبة الطلبة  741/ 5:، مختار الصحاح ووهن من حد ضرب أي ضعف الضعف،:الوهن (8)

 (
  .ثقله( ب)في 9

 .511ورقة : النوازل (10)
 .501ورقة  : الواقعات بعالمة السين (11)

ن( ب و جـ) في  (12)  .وا 

 .501ورقة  : قعات بعالمة السينالوا (13)
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فإن غصب أرضا وبنى حائطا فجاء صاحبها وأخذ األرض فأراد الغاصب  
.  ويكون لصاحب األرض. اب هذه األرض ليس له النقض، أن بنى الحائط من تر (1)النقض

ن بنى الحائط ال من تراب هذه األرض فله  حريق وقع في محلة فهدم إنسان  ،(2)(النقض)وا 
 .(5) أذن السلطان  ضمن (4)(بغير (3)(أو)أذن صاحبها )دار غيره بغير 

حفره وهذا إذا القبر ويجب قيمة  (6)رجل حفر قبرًا فجاء آخر ودفن في القبر ال ينبش
 (8).أما إذا كان في الملك فينبش (7)كان في أرض مباحة

 وأستأجرها من المغصوب  جل غصب داراً المنتقي ر المسائل في الفتاوى وفي   
أو قدر على ذلك برئ الغاصب  (9)(سكنها)منه والدار ليست بحضرتهما حيث أستأجرها فإذا 

من الغاصب برئ من  ولو غصب أمة فزو جها المغصوب منه ,عن ضمانهاالغاصب 
 (10) .ضمانها

                                                
لسان :  إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء والنقض اسم البناء المنقوض إذا هدم ، ينظر: لغة: النقض (1)

 (.505/ 1:  العرب

 .النقص( ب)في  (2)

 .و( جـ)في  (3)

 (.ب)ساقطة من  (4)

 .516ورقة : النوازل (5)

: المغرب( .ن باب طلب ومنه النباش الذي ينبش القبوراستخراج الشيء المدفون م( النبش ) :ينبش(6)
010. 

 (.59/ 5:مختار الصحاح )أباحه الشيء أحله له والمباح ضد المحظور  :ارض مباحة لغة (7)
جعلـــــه : أظهـــــره وجهـــــر بـــــه ، وأبـــــاح المحظـــــور ( : الســـــر ) بالتحريـــــك مـــــن أبـــــاح  : اإلباحـــــة :اصـــــطالحا 

 .50:معجم لغة الفقهاء.حالال
 .509ورقة  :عات بعالمة السينالواق (8)
 .أسكنها( ب)في  (9)

 .5/776: مجمع الضمانات (10)
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في إشارات الجامع أنه  (2)ركن الدين أبو الفضل الكرمانيهل يتحقق ذكر  (1)غصب المشاع
 . (3)أنه ال يتحقق وفي االقضية قال يتحقق وعليه الفتوى

    (4)في الدواب -:جنس آخر
ا فهلكت الدابة رجل بعث رجال إلى ماشيته فأخذ المبعوث دابة  اآلمر وركبه الفتاوىوفي     

 ال يضمن وأن لم يكن  (5)في الطريق إن كان بين اآلمر والمبعوث إنبساط
 .  (6)يضمن
الروايات والصحيح أنه  تاآلمر فماتت الدابة أختلف (7)[ذنإ]رجل ركب دابة الغير بغير     

ولها عن موضعها كذا ذكر في شرح الشافي  (9)(8).ال يضمن عند أبي حنيفة حتى يح 
                                                

: سهم مشاع ، وشائع ، أي  ، اسم مفعول من شاع ، الشائع المنتشر  ،بضم الميم وفتحها :المشاع  (1)
حصة مقدرة غير معينة  ، حصة منتشرة في كل جزء من جزئيات الشيء ، حصة من شيء غير مقسوم 

 .757: معجم لغة الفقهاء.ةوال مفرز 
محمد بن الفضل ابو بكر الفضلي الكرماني البخاري كان اماما كبيرا : ركن الدين ابو الفضل الكرماني (2)

( هـ795ت )شيخا جليال معتمدا في الرواية مقلدًا في الدراية رحل اليه ائمة البالد ومشاهير كتاب الفتاوى 
 .590: الفوائد البهية : ينظر

 .6/556: ة ابن عابدينحاشي (3)
أي . بالفتح والتشديد جـمع دواب، وهي كل ما يدب على االرض من الحيوان الدابة لغة  : الدواب (4)

 . 01سورة النور آيةَواللَُّه َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء َفِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعَلى َبْطِنهِ يتحرك عليها لقوله تعالى 
 .( 0/516)ن العرب لسا. ينظر ابن منظور

ما يمشي على اربع من الحيوان، ثم خصت بما يركب ويحمل عليه االحمال نحو :  وفي االصطالح هو
المعروف بكشاف اصطالحات . ينظر موسوعة االصطالحات العلوم االسالمية.الفرس واالبل والبغل 

 (. 5/119.)بيروت  –للشيخ المولوي محمد اعلى بن علي التهانوي . الفنون

بسطا أي منبسطا منطلقا ومنه حديث فاطمة يبسطني ما يبسطها أي يسرني ما يسرها : أنبساط (5)
ابو السعادات المبارك محمد : النهاية في غريب الحديث واألثرواالنبساط مصدر انبسط ، 

-هـ5788بيروت-، المكتبة العلمية حيطاهر أحمد الزاوي و محمود محمد الطنا:، تح(هـ646)الجزري
 .559/ 5:، م5818

 .517ورقة  :النوازل: ينظر (6)

 (.أ و ب)ساقطة من  (7)

 .سبق تعريفه في الفصل الثاني(8)

 .501ورقة :الواقعات بعالمة الواو (9)
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, ال ضمان عليه :(2)قال عنه زفر (1)في كتاب اللقطة األمام السرخسينسخة  وفي    
  (4).يضمن: أبي يوسف  (3)(عن)و
 (5)(الحمار)مره فتورم ظهر الحمار فشق صاحب رجل حمل على دابة غيره بغير أ  

ن . ذلك الورم فأنتقص من ذلك قيمة الحمار أن اندمل من غير نقصان ال ضمان عليه وا 
ن أنتقص من الشق ال يضمن انتقص ال  وكذا , يخلو أن انتقص من الورم ضمن النقصان وا 

مات بالشق  وقال صاحب الحمار مات من  صبأختلفا َفقال الغا (6)(فلو)لو مات الحمار 
 .(7)الورم فالقول قول الغاصب مع َيميِنه الكل  في الفتاوى

  األرض االبن (8) (بر ) المزارع إذا بعث حماره الى رب األرض على يد أبن له فمنع 
أن يذهب بالحمار أو استعمل اإلبن في حاجته فضاع الحمار إن كان اإلبن بالغا ال   االبن

 .(9)يضمن، وأن كان صغيرًا ضمن وهذا يوافق ما تقدم 
                                                

 (.584التعريفات للجرجاني ص)وهو مال يوجد على األرض وال يعرف له مالك  :اللقطة (1)
ن قيس العنبري البصري الكوفي الغرماء بأبي الهذيل وهو ابن الهذيل ب ، زفر  رحمه اهلل تعالى :زفر (2)

من أصحاب الحديث وكان أحد العشرة الذين دونوا  ،وكان أبوه من أهل أصفهان ولد سنة عشر ومائة
ينظر  .170 / 5: طبقات الحنفية .الكتب مات بالبصرة فى أول خالفة المهدي سنة ثمان وخمسين ومائة

 .(591ص)ابن النديم  /، الفهرست( 0/595)المؤلفين  ، ومعجم( 5/507)الجواهر المضيئة 
 .عند( ب)في  (3)

 .6/55: السرخسي/المبسوط: ينظر  (4)
 (.جـ)ساقطة من  (5)

 .لو( ب)في  (6)

 .511ورقة :ينظر النوازل (7)
 (.رب)في نسخة ب (8)
 .5/611: مجمع الضمانات (9)
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ضمن  (1)عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب أن كان يمشي مع العرج     
ن كان ال يمشي فهو بمنزلة القطع وق  (2).كتاب الجنايات فيَ  د َمر  النقصان وا 

أخرى فذهب الرجل  الى بلدة (3)رجل دفع الى آخر حمولة ليحملها  :الفتاوى وفي 
كثير يجري فيه الماء كما يكون في  (5)وفي النهر جمد (ًٍ 4)(عظيما)بالجمال حتى أتى نهرًا 

من على أثر هذا فبقي جمل  (6)(تدخل)ال اآلخر الشتاء فركب الجم ال جماًل والجمفي 
الجمال في الماء من جريان الجمد فسقط في الماء إن كان الناس يسلكون في مثل هذا وال 

 .(7)ينكرون على أحد ال ضمان عليه
, رجل غصب من رجل سفينة فلما ركبها وبلغ وسط البحر لحقه صاحب السفينة 

 (9) (8).جرها من ذلك الموضع الى الساحلاليس له أن يسترد ها  من الغاصب ولكن يؤ 
 مشترك بين أثنين ولكل واحد منهما (11)أصطبل -: (10)د شمس األسالموفي فوائ      

اآلخر بالحبل حتى ال يضرب  (14)(ةبقر ) فدخل أحدهما األصطبل وشد (13)(بقرة (12)(فيه))
                                                

معجـم لغـة .أحـد جانبيـه فـي مشـيته، يميـل إلـى  عرج وعرج ، آفة في الرجل تجعل الماشيدر   مص: العرج (1)
 .574: الفقهاء

 .5/611: مجمع الضمانات(2)
 (.ليحمل)في نسخة ب وجـ (3)
 (.ب)ساقطة من  (4)

 (.06/ 5:مختار الصحاح )ما جمد من الماء وهو ضد الذوب  :جمد (5)
 .يدخل( ب)في  (6)

 .511ورقة  :النوازل: ينظر (7)
 .(55/759لسان العرب ) البحر َشاِطىء :الساحل (8)
 .505الواقعات بعالمة النون الورقة  (9)

 .5/5589: كشف الظنون( 176ت)محمد بن عبد العزيز االوزجندي : فوايد شمس األسالم (10)
ترتيب القاموس المحيط باب : موقف الدواب ، والجمع اصطبالت ينظر : االصطبل هو  :اصطبل (11)
 .1/ 5:مختار الصحاح . 5/556، ( اصص)

 (.ب)ساقطة من  (12)

 .بقرة فيه( جـ)في  (13)

 (.جـ)ساقطة من  (14)
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 مكان ال ضمان عليه أذا لم ينقله من مكان الى, بالحبل ومات  (1)فتحرك البقر وتخنق بقرهُ 
له فغاب  (2)حمار مشدود بآِريَّ  رجل جاء الى, آخر  وعن . ال يضمن الحمار في سكة فح 

 .(3)محمد أنه يضمن في نسخة األمام السرخسي
 
لها -:وفي الفتاوى    فغرقت  5(ةشديد)في يوم الريح  (4)رجل جاء الى سفينة مشدودة فح 

ل وأن قل ال يضمن  (6)إن مكثت فغرقت السفينة ن لم تمكث وغرقت على , بعد الح  وا 
 (7) .يضمن -:رالفو 
ل)رجل جاء الى قطار إبل     .(10)يءش (9)(عليه)بعضها ليس  (8)(فح 

ًٍ يضمن كالكلب  ن قتل قردًا  . (11)رجل قتل ذئبا أو أسدا  لرجل ال يضمن وا 
                                                

بمنع الهواء عمن كان  ، اإلماتةبفتح الخاء وسكون النون مصدر خنق ، عصر الحلق :الخنق : تخنق (1)
 .515: معجم لغة الفقهاء.ذا روح

 (.6/ 5:مختار الصحاح )محبس الدابة وقد تسمى آخيه  :آري (2)
 .55/50: خسيللسر /المبسوط (3)
 (.67/ 5:مختار الصحاح )حل العقدة فتحها فانحلت  :حلها (4)
 .الشديد( ب و جـ)في  (5)

بالمكان ، ومنه  الجنب يمر  واالنتظاراللبث : مكث  در بضم الميم وكسرها وفتحها مص: المكث: مكثت(6)
 .707: معجم لعة الفقهاء.في المسجد دون مكث

 .506ة ورق:الواقعات بعالمة الواو (7)
 .فخلى( ب)في  (8)

 .له( ب)في  (9)

 .506: الواقعات بعالمة الواو (10)

 .516ورقة  :النوازل (11)
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هذا بمنزلة غصب العين ,  (3)بخراسان (2)(ورد ها) (1)رجل غصب دواب بالكوفة
في  ذكرنا (4)(قدو )موضع الرد الى أخره فينظر الى قيمتها في الموضع الذي غصبها وفي 

  (5).المقدمة
 (7)واإلماء (6)(العبيد)في  -:جنس آخر 

ولم تكن  (8)(فأبقت في يد الغاصب أو ُسِرَقت أو َزَنت)إذا غصب جارية  التجريدوفي 
 تكن فعلت قبل ذلك فعلى الغاصب ما انتقص من قيمتها بسبب االباق والسرقة والزنا وكذا 

                                                

المعبد المشهور بأرض بابل من سواد العراق ، سميت الكوفة الستدارتها أو . بالضم  :الكوفة هي (1)    
 -رضي اهلل عنه–الخطاب الجـتماع الناس بها ، وقيل غير ذلك ، واما تمصيرها فكانت أيام عمر بن 

بصورة مطولة ينظر ( ومسجـدها)ولمعرفة المزيد عن الكوفة . وهي االن قضاء تابع لمحافظة النجـف 
المدن التي وراء : يقصد بديارنا هي(7/5591)، مراصد االطالع ( 0/084،085)معجـم البلدان 

 (.5/1)الهدايه.ينظرر المرغيناني .النهر
 .فرد ها( ب) في النسخة (2)
وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة  بالد واسعة أول حدودها ما يلي العراق :خراسان (3)

وسجستان وكرمان وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودها وتشتمل على أمهات من البالد منها نيسابور 
المدن التي دون  وهراة ومرو وهي كانت قصبتها وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس وما يتخلل ذلك من

 .714ص/5ج 5/68: ، معجم البلدان نهر جيحون 
 .قد( ا و جـ)في  (4)

 .55/15: للسرخسي/المبسوط: ينظر (5)

 .العبد( ب)في  (6)

والعبد خالف الحر وهو عبد بين العبدية والعبودة والعبودية واستعمل له جموع كثيرة واألشهر  :العبيد (7)
عبد عبد اهلل بن مسعود وأعبدت زيدا فالنا ملكته إياه ليكون له عبدا ولم  منها أعبد وعبيد وعباد وابن أم

 .798: المصباح.يشتق من العبد فعل واستعبده وعبده بالتثقيل اتخذه عبدا وهو بين العبودية والعبدية
ة واألصل أميو  ، األمة محذوفة الالم وهي واو واألصل أموة ولهذا ترد في التصغير فيقال أمية:  االماء

موان  ماء وزان كتاب وا  وبالمصغر سمي الرجل والتثنية أمتان على لغة المفرد والجمع آم وزان قاض وا 
 .56: المصباح المنير.وتأميت أمة اتخذتها ،وقد تجمع أموات مثال سنوات ، وزان إسالم 

 .فأبقت او سرقت او زنت في يد الغاصب( جـ)في  (8)
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فإنه يضم ن النقصان ولو َحَبَلت في يد  (2)أو َشَلل (1)قصان من َعَورما حدث من الن
َرد  ما  (4)العيب في يد المولى (3)(زاد)الغاصب من الزنا أخذها المالك و نقصان ذلك فإن 

 .(5)أخذ بسبب النقصان على الغاصب
عيب الزنا فيضمن األكثر  (6)رشوأل وقال أبو يوسف ينظر الى ما نقصها الحب

ولو رد ها ,(7) وعن محمد أنه يضمن األمرين وهو القياس،األقل فيه وهذا استحسان ويدخل
فان الغاصب يضمن  (8)(الغاصب)الغاصب حاماًل فماتت من الوالدة وبقي ولدها في يد 

فجلدت )من األم بالولد ولو رد ها حاماًل على المالك  يءقيمتها يوم الغصب ولم ينجبر ش
 .(10)باإلجماع (9)(انفماتت بالجلدة يضمن النقص

                                                
، وهــو أعــور ، وهــي عــوراء. ذهــاب إحــدى العينــين  ، ، القــبح  عــور  دربفــتح العــين والــواو مصــ :عــور (1)

 .505: معجم لغة الفقهاء
شــلل وال : شــلت يــده تشــل شــلال ، فهــي شــالء ، وماضــيه مكســور الــالم األولــى   دربالتحريــك مصــ: شــلل (2)

المنفعــة المقصــودة مــن  بطــالن ،تعطــل العضــو عــن العمــل : يجــوز شــلت بضــم الشــين ، إال فــي لغــة قليلــة 
 .589: معجم لغة الفقهاء.بقاء عينه. لعضو أبدا بآفة مع ا
 .زال( جـ)زالت وفي ( ب)في  (3)

السيد ، والعبد ، والمعتق والمعتق ، والمحب : بفتح فسكون موال ، يطلق على معان منها  :المولى (4)
 .717: معجم لغة الفقهاء.المتابع ، والحليف

 .0/1الهداية  (5)
  .57ات  مختار الصحاح صدية الجراح :األرش  (6)

عبارة عن المعنى المستنبط من النص لتعديه : وفي الشريعة. عبارة عن التقدير: في اللغة القياس (7)
وقيل هو اباحة مثل حكم ,الحكم من المنصوص عليه إلى غيره وهو الجمع بين األصل والفرع في الحكم

اسماعيل بن حماد ,ة وصحاح العربية ينظر الصحاح تاج اللغ.احد المقدرين بمثل علته في اآلخر
دار العلم للماليين بيروت ,أحمد عبد الغفور عطا الطبعة الثانية :تحقيق (.787ت .)الجوهري 

ابو الحسن , كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ( قيس)مادة : م  5890-هـ 5040,لبنان
عزيز أحمد بن محمد البخاري تأليف عالء الدين عبدال(.095ت )علي بن محمد بن الحسين 

 (519التعريفات للجرجاني ص. )7/569م 5810دار الكتاب العربي بيروت (.هـ174ت)
 .المالك( ب)في  (8)

 (.ب)مابين القوسين ساقطة من  (9)

 .55/541المبسوط للسرخسي  (10)
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يعلم فماتت في يده بالوالدة ال يضمن  (1)(ال)شترى جارية حاماًل وهو ولو إ    
 (3).(2)النقصان
فماتت في  (5)[فولدت] (4)(ولو ُحمَّت الجارية في يد الغاصب ثم َردَّها على المولى)

يده من تلك الحم ى
قولهم الحم ى في  (7)(نقصتها)لم يضمن الغاصب إال ما  ((ًٍ 6))

  .(ًٍ 8)جميعا
 

ولو غصب جارية محمومة أو ُحْبلى أوبها مرض فماتت من ذلك في يد الغاصب   
ولو غصب جارية شابة فصارت عجوزًا أخذها المالك . (9)يضمن قيمتها وبها ذلك العيب

 . (10)وضمن الغاصب ما نقص من قيمتها
ده فهذا عيب ويضمن نولو غصب جارية ناهدَا فانكسر ثديها ع (11)وكذا الغالم إذا هرم

 .(13)عيب (12)(وخةالشي)النقصان و
                                                

 .لم( ا وب)في  (1)

 (.يضمن النقصان) في النسخة جـ  (2)
 .7/05: الهداية شرح البداية (3)

 (.ب)مابين القوسين ساقطة من  (4)

 (.أ)ساقطة من  (5)

 .50/545لسان العرب يا  َحمْ  َيْحَمى وَعِرق َسخ نَ : ِحمى   الفرس   يَ َحمِ : الحمى (6)
 .ما نقصها( ب)في  (7)

 .55/541: للسرخسي /المبسوط  (8)
دار الفكر العربي، )، (هـ181ت)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، عالء الدين بن مسعود (9)

 .1/511(.: 5895بيروت، 

 .55/84: المبسوط (10)

 .(598/ 5:مختار الصحاح )الهرم كبر السن  :هرم (11)
 .الشيخوخة( ب)في  (12)

 .575ص: عيون المسائل: ينظر (13)
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ٍَ ئولو غصب عبدًا قار  (2)شيخًا ضمن النقصان (1)(فصار)ولو غصب شابا   ٍَ ًا أو خبازَا
ٍَ فنسي القراءة أو الخبز ٍَ أو عماًل من األعمال ضمن النقصان يق وم عالمًا ويق وم وهو  خبازَا

 .(3)فيضمن النقصان ال يحسن
  (5)عنده ال يضمن النقصان في الفتاوى الصغرى (4)لتحىرجل غصب عبدًا صغيرًا فا 
  (5)الصغرى

رجل غصب عبدًا فوجده المغصوب منه فأخذه وفي يده مال فقال  (6)ىوفي المنتق
 ان كان العبد في منزل الغاصب,  (7)(ليما)الغاصب هو مالي وقال المغصوب منه هو 

 .(8)ل للمغصوب منهفهو للغاصب وان لم يكن في منزل الغاصب فالما فوجد المال في يده
اس بغير  -:وفي الفتاوى ال يدري أين إذن موالها فطلبت البيع فذهبت و جاريه أتت إلى نخ 

اس اس وال يضمن (9)ذهبت وقال النخ  وتأويله إذا لم يأخذها , رددتها عليك فالقول قول النخ 
اس اس ومعنى الرد  ان  يأمرها بالذهاب الى منزلها فك (10)[بغير اذن موالها] النخ  ان النخ 

اس الجارية من الطريق أو ذهب, الغصب  (11)(اً منكر ) بها من منزل موالها   تأما إذا اخذ النخ 
 . (12)بغير إذن موالها ال يصدق

                                                
 .فصارت( ب)في  (1)

 .84/ 55:ينظر المبسوط للسرخسي  (2)

 .55/84: ، والمبسوط 575ص: عيون المسائل: ينظر (3)
 .(559/ 5:مختار الصحاح )منبت اللحية من اإلنسان  :أللحي (4)

 .501ورقة  :الواقعات بعالمة السين (5)

 سبق التعريف بها في الفصل الثاني (6)
 .لي( ا و جـ)في  (7)

 .578/ 1: الفتاوى الهندية  (8)
 يسمى وقد النَّـخاسة، و النِّـخاسة ِحْرفتهو  تَْنَشط، حتـى ِإياها لَنـْخِسه بذلك سمي الدواب، بائع :النخاس (9)

اسًا، الرقـيق بائعُ   .6/559، لسان العرب اأَلصل هو واأَلول َنـخَّ
 (.أ و ب)ساقطة من  (10)

 .منكر( ا و جـ)في  (11)

 .507الورقة  : الواقعات بعالمةالنون (12)
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 . (2)عبده عند رجل فبعثه في حاجته صار غاصباً  (1)(أودع)رجل 
هلك أناء وكذا لو أست, رجل أستهلك جارية مغ نية فعليه قيمتها غير مغنية وفي المنتقي

أو  (4)ولو قتل فاختة, سفعليه قيمته منقوشًا إن لم يكن للتماثيل رؤو  (3)فضة وعليه تماثيل
حمامًة تجئ من واسط ال يضمن قيمتها  تكان (6)(لو)قيمتها مقرقرة وفعليه  (5)حمامه تقرقر

انت وفي الجارية إذا ك, وكذا في الحمامة الطيارة يضمن قيمتها غير طيارة, على تلك الصفة
  (7).حسنة الصوت لكنها ال تغني فهي على حسن الصوت

اذهب به  (8)[له] رجل دفع غالمه الى آخر مقيدًا بالسلسلة فقال د شمس اإلسالموفي فوائ
 . (9)به الى بيتك مع السلسلة فذهب به بدون السلسلة فابق العبد ال يضمن

 جنس آخر في الطيور 
وحضنت  له حديهما تحت دجاجةا (10)رجل غصب بيضتين فحضن -: وفي الفتاوى

وعليه )جت من كل بيضة فرخًا فالفرختان له دجاجة أخرى له على البيضة األخرى فخر 
 .(12()11) (فالتي حضنت الدجاجة لصاحب البيضة ولو كان مكان الغصب وديعة, البيضتان

                                                
 (.ب)ساقطة من  (1)

 .56/10المبسوط للسرخسي (2)
 .548: معجم لغة الفقهاء.تماثيل معالصنم ، ج= صورة ذات الظل لذوات االرواح ال :التمثال  :ماثيلت (3)

ق، :الفاِختة   (4)  (5/61:لسان العرب )واحدة الَفواِخِت، وهي َضْرٌب من الـَحمام الـُمَطوَّ

 ( 1/98:لسان العرب )من َأصوات الـحمام،: و الَقْرَقرة: تقرقر (5)
 .ان( ب)في  (6)

 .584الورقة  : للميرغنيانيالتجنس والمزيد  (7)

 (.أ)ساقطة من  (8)

 .501الورقة  :الواقعات بعالمة السين(9)
: معجـم لغـة الفقهـاء.تربيـة الولـد ، تحمـل مؤنتـه وتربيتـه : حضـن الصـبي   دربفـتح الحـاء ، مصـ :فحضن(10)

571. 

 .ساقطة من ب وجـ(11)

 .500ورقة : الواقعات بعالمة العين (12)
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أو فتح (3)حتى طار الطير)رجل فتح باب قفص  (2)((1)(اللقطة)في األصل في كتاب و )
 (5)اصطبل حتى خرج الحمار أو حل  قيد عبٍد حتى أبق العبد أو فتح الزق (4)(فتح باب

 . (7)ا وعند محمد يضمنعندهمهذا كله  (6)(في)والسمن جامد فذاب وخرج ال يضمن 
في نسخته في حل  العبد المقيد هذا أذا كان مجنونًا وان كان عاقال  :قال اإلمام السرخسي

 . (8)ال يضمن باالتفاق
معوا أنه لو وأج, تمامها بفي الجنايات  (9)(مرت)على هذا الخالف وقد  السعاية ومسألة 

  .(10)الدهن سايل أو قطع الحبل حتى تلف القنديل ضمن شق الزق فسال الدهن و 
فمر  به رجل فأخذه ثم تركه أن كان المالك حاضرًا ال  (11)(فتحان)زق  وفي الفتاوى

و تعلق رجل بآخر فسقط منه شئ بفعله أن وقع وكذا ل  ,(12)يضمن وأن كان غائبًا يضمن 
 . (13)بحضرة المالك ال يضمن

                                                
 .يطاللق( ب و جــ)في  (1)

 (ب)ساقطة من  (2)

 .ساقطة من ب وجـمابين القوسين  (3)

 (.ب)ساقطة من  (4)

: ، معجم لغة الفقهاءزقاق وأزق وأزقاق ، وعاء من جلد توضع فيه السوائل ـمعبكسر الزاي ، ج:  الزق (5)
510. 

 (.جـ)ساقطة من (6)

 .501: الواقعات بعالمة النون (7)

 .55/51المبسوط للسرخسي  (8)
 .مر( ا)ي ف (9)

 .5/051الفتاوى الولوالجية  (10)

 .انفسخ( جـ)في  (11)

 .511ورقة : ينظر النوازل (12)

 .508الواقعات بعالمة السين الورقة  (13)
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 : (1)جنس آخر في الثياب
منه , (2)في األصل رجل غصب ثوبًا فخرقهو  إن كان الخرق يسيرًا أخذه المالك وض 

ن كان فاحشاً  بالخياطة منتفعًا به انتفاع الثوب فله الخيار إن شاء أخذه  يصيرُ  (3)نقصانه وا 
من ن كان بحال ال ينتفع به انتفاع الثوب وال ، ه النقصان وأن شاء تركه عليه بالقيمة وض  وا 

 .(4)يصلح بالخياطة يضمن قيمته بال خيار 
ربع الثوب فصاعدًا فهو  (5)(نقصان)اوى الصغرى الخرق أذا أوجب ـوفي الفت 
 . (6)فاحش

ر ـى اآلمـرق ال علـخ ذيـى الـان علـرق فالضمـالن فخـوب فـر ق ثـخ:رـال آلخـل قـرج
 .(8)رعبدهـولى أذا أمـان أو المـالسلط (7)(مراألب)ن ـذي يضمـوال

ار (10)سكربا (9)(ثوب)رجل دفع   ره فذهب القصار ولف فيه الخبز  (11)إلى قص  ليقص 
ر فيه  إن لف  كما يلف  المنديل على ما , فسرق  (1)(الثياب)الخبز وحمل الى موضع يقص 

                                                
جمع ثوب وهو ما يلبسه الناس من الكتان والقطن والصوف والفراء والخز وأما الستور وكذا :الثياب(1)

وفي األصل متاع البيت ما يبتذل فيه من األمتعة وال يدخل فليس من الثياب وقال السرخسي ثياب البيت 
 .15: المغرب.فيه  الثياب المقطعة نحو القميص والسراويل وغيرها

 .(17/ 5:مختار الصحاح )أي مزقه  :فخرقه  (2)

 .(546/ 5:مختار الصحاح ) كل شيء جاوز حده فهو َفاِحٌش  :فاحشا  (3)
 .746أ /0: االصل (4)
 (.ب)ساقطة من  (5)

 .1/058: شرح فتح القدير (6)

 .بأمر( ب)في  (7)

 .509الواقعات بعالمة السين الورقة(8)

 (.جـ)ساقطة من  (9)

ثياب، نسيج قطني خشن يشـبه الـدمور وهـو مشـهور يصـدر منـه الـى جميـع نوع من الالِكْرباس  :كرباس (10)
المعــــرب مـــن الكــــالم : ينظـــر. كرابســــي: الواليـــات كـــالعراق وفــــارس وكرمـــان وينســــب اليـــه بياعــــة فيقـــال لـــه 

، (05)م ص5866طبعـة طهــران . تحقيــق احمـد محمـد شـاكر( هــ104)االعجمـي، ابـو منصـور الجـوالقي ت
 ( .75)ص/تاريخ بخارى ،(6/581)لسان العرب  /ابن منظور 

قصر الشيء على كذا لم يجاوز به إلى غيره وبابهما نصر وامرأة قاِصَرُة الطرف ال تمده إلى :قصار (11)
اُر غي  (550/ 5:مختار الصحاح )ر بعلها و َقصر الثوب دقه وبابه نصر ومنه الَقصَّ
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رجل  ,(2)بأن جعل الثوب تحت إبطه ودس  الخبز فيه ال يضمنُيجَعل فيه يضمن وان عقده 
فعلم صاحب الثوب  (3)(فأتلفه)دفع إلى خي اط كرباسًا ليخيطه له قميصًا فخاطه قميصًا 

 . (4)بالفساد ولبسه ليس له أن يضمنه
من رأس رجل ووضعها على رأس آخر وطرحها أآلخر من رأسه  (5)رجل رفع القلنسوة

عين صاحبها وأمكنه رفعها من ذلك الموضع فال  (6)(بمرأى)القلنسوة إن كانت , فضاعت 
 (8)(حكم)ولم يذكر حكم الذي رفع القلنسوة وحكمه ,  (7)(ضمناال )ضمان على الط ارح و

  .(9)الط ارح
الكل . لة المتعل ق وسقوط شئ من ماله عند الخصومةأومن هذا يعلم جواب ما ذكرنا من مس

 .في الفتاوى
                                                                                                                                                   

 .الثوب( ب)في  (1)

 .501ورقة  :، والواقعات بعالمة السين584ورقة  :التجنيس المزيد (2)

 (.فافسد)في النسخة ب، جـ (3)
 .501الورقة  :الواقعات بعالمة السين (4)
. نـــس، وقلــس أي البســه القلنســـوة هــي مــن مالبـــس الــرؤوس معـــروفبفــتح القـــاف وجمعهــا قال :قلنســوة  (5)

؛ لســان (109)مختــار الصــحاح: ينظــر. هــو شــيء تجعلــه االعــاجم علــى رؤوســهم اكبــر مــن الكوفيــة: وقيــل
 . 5/76: رة؛ الجوهرة الني6/595(: مادة قلس)بالعر 

 .لمرأى( ب)في  (6)

 .اال يضمن( ب)في  (7)

 .كحكم( جـ)في  (8)

 .055: لولوالجيةالفتاوى ا (9)
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فرفع  (2)(يقبضه)رب الدين إذا تقاضى المديون فلم  -:(1)النسفي وفي فتاوى
المديون بعد أيام  (4)(جاءف)ديني حتى أردها عليك فذهب بها  من رأسه وقال أقض (3)العمامة
قال هذا مستقيم إذا أمكنه استردادها . هلك هالك الرهند هلكت العمامة توق (5)(بدينه)أيام 

 .(6)عجزه ففيه نظر فتركها عنده أما إذا عجز وتركها ل
 رجل دخل دار رجل وأخرج منها ثوبًا ووضعه في منزل آخر منها فضاع وفي المنتقى  

ن كان بينهما تفاوت يضمن  (7)إن لم يكن بين البيتين تفاوت في الحرز ,الثوب ال يضمن وا 
 . (8)وفي األصل لو رفع من ناحية الدار ووضعه في طرف آخر ال يضمن

أذا هلك المغصوب في يد الغاصب إن كان ذلك الشئ يباع   -:وفي الفتاوى الصغرى
ن كان يباع بالدنانير يق وم بالدنانير, في السوق بالدراهم يق وم بالدراهم  ن كان يباع بهما , وا  وا 

 .  (9)فالقاضي بالخيار
                                                

 .سبق ترجمته في المقدمة(1)

 .يقضه( ب و جـ)في  (2)

. ، عمعم الرجل سود؛ النه العمائم تيجان العرب كما قيل في العجم توج(العمائم)واحدة : العمامة(3)
 .5/95: ؛ المصباح المنير( 016)مختار  الصحاح: ينظر.كورت العمامة على الراس: وتعمعمت

 .وجاء( ب)في  (4)

 (.جـ)ساقطة من  (5)

 .5/565: ، مجمع الضمانات017/ 1: ، الفتاوى الهندية1/049: حاشية ابن عابدين (6)

 .(574مختار الصحاح ) الموضع الحصين  :الحرز (7)

 .501ورقة : ووجدتها في الواقعات بعالمة السين,لم اجدها في االصل   (8)
 .15-50/15المبسوط للسرخسي  (9)
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 :جنس آخر في المتفرقات
ط فنقش أسم ينقش في خاتمه أسمه فغل (4) (3)(أن)آخر  (2)(أجر)رجل  (1)وفي العيون

وعند أبي , (5)[ومحمد] أسم غيره له أن يضمنه الخاتم أذا لم يقبل اإلصالح عند أبي يوسف
 .(7)ال يضمن (6)(رضي اهلل عنه)حنيفة 
 يبرأ عن  (8)(ومنال)رجل أخرج الخاتم من إصبع رجل وهو نائم ثم أعاده في هذا  

ن استيقظ ثم نام فأعاد ال يبرأ عن الضمان الن في ا   (9)لوجه األول الواجبالضمان وا 
المستيقظ ولم  (10)(على)وفي الوجه الثاني الواجب الرد  , الرد  الى هذا النائم وقد وجد 

 .(11)يوجد
                                                

 (.بان) في النسخة ب، وجـ(1)

 .أمر( ب و جـ)في  (2)

 .بأن( ب و جـ)في  (3)

والبي القاسم عبد ( هـ716ت )عيون المسائل في فروع الحنفية البي الليث نصر بن محمد السمرقندي (4)
المجلد الثاني حققه وقدم 5/5519: كشف الظنون(: 758ت )اهلل بن احمد البلخي وهو في تسع مجلدات 

 .م مطبعة اسعد بغداد5861-هـ 5796الح الدين الناهي له وترجم لمصنفه الدكتور ص

 (.أ و ب)ساقطة من  (5)

 (.ب و جـ)ساقطة من  (6)

 . 0/556ووجدتها في بدائع الصنائع  لم أجدها في العيون (7)
 .اليوم( ا و جـ)في  (8)

ار مخت. ينظر الرازي . اسم فاعل من وجب الشئ يجب وجوبًا اذا ثبت ولزم  :الواجب لغة هو (9)
عبارة : وفي االصطالح هو ( . 6/016( )مادة وجب)لسان العرب . ، ابن منظور  148الصحاح ص

عما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم كخبر الواحد ، وهو مايثاب بفعله وال يستحق بتركه العقوبة لوال 
الداللة على ده وال يكفر به ، أو ما ثبت طلبه بدليل ظني الثبوت ، أو ظني حالعذر حتى يضلل جا

 .(5/016)، المغرب في ترتيب المعرب  510الجرجاني ص /التعريفات. ينظر.. الفريضة 
 .الى( جـ)في  (10)

 .501الورقة  :الواقعات بعالمة النون(11)
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ولو   (2)(من ظهر دابة ثم أعاده إلى ظهرها ال يبرأ عن الضمان (1) ولو غصب سرجا)
   ,(3)الكيس وصاحبها ال يعلم يبرأالدراهم من كيس رجل ثم رد ها في  غصب

فأتلفها إنسان يضمن نقصان  (5)صغارًا رطبة (4)(جوزاً )وقد مر  شجرة الجوز أذا أخرجت 
مع تلك الجوزات وبغير تلك الجوزات  الشجرة بكم يشتري الشجرة نقصان الشجرة فينظر
 . (6)فيضمن فضل ما بينهما

 .  (7)رجل كسر جوزة رجل فوجدها فاسدة ال يضمن 
أو نحاس إن  (ٍٍ 9)ولو هشم آنية من ُصفر (8)توقةً وكذا لو كسر درهم إنسان فإذا هوَ س

ة وان شاء أخذه وال يضمنه شيئًا القيماحبه بالخيار أن شاء تركه وضمنه كان يباع وزنًا فص
وأن كان يباع عددًا فله الخيار ويضمنه النقصان ألنه في الفصل األول لو ضمنه يكون ، 

 .(13)الربا (12)(الى)ل الثاني ال يؤدي وفي الفص (11)ً.ارب (10)(وانه)الضمان بإزاء الجوزة 
                                                

 .(550/ 5:مختار الصحاح )السَّْرُج الرحل :سرجا  (1)
 .مابين القوسين ساقطة من ب، جـ (2)
 .055: جيةالالفتاوى الولو  (3)
 .جوزات( ب)في  (4)

ْطُب بالفتح خالف اليابس  :رطبة (5)  .(540/ 5:مختار الصحاح )الرَّ
 .509الورقة :الواقعات بعالمة السين(6)

 .500الورقة  :الواقعات بعالمة النون (7)
 .(558التعريفات للجرجاني ص)ما غلب عليه غشه من الدراهم: ستوقة  ٍَ  (8)

ْفر   (9)  .(517/ 5:مختار الصحاح )  ه األوانيبالضم نحاس يعمل من الصُّ

 .فإنه( جـ)في  (10)

كل زيادة : وفي االصطالح هو . بكسر الراء الشي يربو ربوا ، الفضل والزيادة  :الربا لغة هو (11)
ربا  .الزيادة المشروطة مقابل االجـل : ربا النسيئة هو  .ممشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع 

؛ ( 5/557)ينظر المصباح المنير .    الموال الربوبية بجـنسه متفاضال بيع شي من ا :الفضل هو 
 .559معجـم لغة الفقهاء ص

 (.ب)ساقطة من  (12)

 .501ورقة  :الواقعات بعالمة النون (13)
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المختار أنه يضمن قيمة الصك مكتوبًا وهو قول األكثر , إنسان  (1)رجل مز ق صك    
 , يشتري (4)(كم)ثم ينظر  (3)ال ينظر الى المال وكذا لو حرق دفاتر حساب إنسان(2)(و)

ال يضمن  قطت فانكسرتـبإذنه فس (7)فأخذ الغضارة (6)بياع الخزف (5)(أتى)رجل 
أو احد  (10)باب إنسان أو احد خف يه (9))رجل اتلف احد مصراعي. (8)ويضمن ما سواها

 (11).كَعَبْيِه فللمالك أن يسلم المصراع األخر إليه ويضمنه قيمتها 
رجل غصب شيئًا وقبض للحفظ فأجاز المالك , في باب بيع ألشيئين  وفي بيوع الجامع    

 (12)(لو أودع)ان انتفع به فأمر بالحفظ ال يبرأ وعلى هذا حفظه كما اخذ برئ من الضمان ف
وفي بيوع  .تقدم في الفتاوى (13)(ما)و, هذاير فأجاز المالك يبرأ عن الضمان الرجل مال الغ

وسط الكتاب في باب ما يكون إجازة قال هناك مسئلة ثم قال فعلى هذا إذا قال  الجامع
ل أن يقول يجب ئبحفظه ثم هلك في يده لقاأودعتك أو أمرتك  (14)(للغاصب)المغصوب منه 

 .  (15)أن يضمن
                                                

كُّ (1)  .510 / 5:مختار الصحاح ، كتاب وهو فارسي معرَّب و الصَّ
 (.ب)ساقطة من  (2)

 .511ورقة ( عن رجل خر ق صكًا لرجل قال عليه الصك مكتوباً سئل ابو بكر )وردت في النوازل  (3)

 .بكم( ب)في  (4)

 (.ب)ساقطة من  (5)

 .(17/ 5:مختار الصحاح )الَخَزُف الفخار الخزف  (6)
 .(57/ 1لسان العرب )الطين الـحر،  الغضارة (7)

 .501الورقة :الواقعات بعالمة السين (8)

أحــــد البــــابين المنغلــــق أحــــدهما علـــــى  ،  مصــــراعانوللبــــاب بكســــر فســــكون ج مصــــاريع ،  :المصــــراع (9)
 .756: معجم لغة الفقهاء.األخر

 .(11/ 5:مختار الصحاح )  الُخف  واحد أْخَفاِف البعير وهو أيضا واحد الِخَفاِف التي تُلبس :خّفيه  (10)

 .050: الفتاوى الولوالجية (11)

 .الودائع( ب)في  (12)

 (.ب)ساقطة من  (13)

 .الغاصب( ب)في  (14)

: ، مجمع الضمانات1/571: الفتاوى الهندية , لم أجدها في الجامع الصغير والفي الجمع الكبير (15)
5/776. 
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 (1)نع حين أراد أن يشتري فوقع في الدئرجل نظر الى دهن غيره وهو ما وفي الفتاوى

ه يضمن ثم ن إن كان بأذنه ال يضمن وبغير إذنالد من انفه قطرة من الدم فتنج س (1)نالد
ن كان مأكينظر ان كان  مثل ذلك  (2)(ضمنالي)واًل الدهن غير مأكول يضمن النقصان وا 
 . (3)مثل ذلك الدهن القدر والوزن من

ره ـاها غيـانه فأعطــذ فنجـرجل دخل الحمام فأخ -:(4)مـفي نوادر ابن رستو )  
وفيه ,  (7)لى الثانيـلى األول وال عـمان عـــال ض, كسرت ــيد الثاني فان (6)(من) (5)(فسقطت

غصبه )وفيه ايضا إذا ذهب الضيف وترك شيئًا عند  ٍَ المضيف فتبعه المضيف به َف
منه  (9)(فغصب (8)ان غصبه في المدينة ال يضمن وان أخرجه من المصر, غاصب 
  (11()10).يضمن

                                                
 .5/98مختار الصحاح , الحباب وهي َنانِ الدِّ  واحد ن  الدَّ  ن ن د :الدن(1)

 .يضمن( جـ)في  (2)

 .6/597:حاشية ابن عابدين  (3)

بو بكر المروزي ، احد االعالم تفقه على محمد بن الحسن، تفقه عليه هو ابراهيم بن رستم ا :ابن رستم(4)
الجم الغفير، وسمع من مالك والثوري وشعبة وحماد بن سلمة وغيرهم مات بنيسابور قدمها حاجًا وقد 

، ينظر طبقات (هـ555ت)مرض بسرخس فبقي تسعة ايام وهو عليل ومات في اليوم العاشر وهو االربعاء 
 .71-76: الحنفية

 .سبق التعريف بها في الفصل الثاني*
 (.ب)ساقطة من  (5)

 .في( ا و جـ)في  (6)
 .5/594: ، مجمع الضمانات0/769: ، الفتاوى الهندية9/051: حاشية ابن عابدين (7)

بكسر فسكون جمع امصار ،البلدة العظيمة ما ال يتسع اكبر مسجد فيها لجميع المكلفين : المصر هو  (8)
ينظر . لكورة تقام فيها الحدود ويقسم فبها الفيء من الصدقات من غير مؤامرة الخليفةبالصالة ،وهي ا

 ( .5/117)،االفصاح في اللغة ( 5/504)المصباح المنير .الفيومي 
 (.ب)مابين القوسين ساقطة من  (9)

 .(ضمن)ـفي النسخة ج  (10)
 .5/855: مجمع الضمانات: ينظر (11)
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 :ما يتصل بمسائل الفصل
وفي األصل أقام المغصوب منه البينة ان قيمة المغصوب كذا وأقام الغاصب البينة 

 ين ة فأراد الغاصب إقامة البين ة فقال المالك انه كذا فبين ة المالك أولى فان لم يكن للمالك ب
 .(1)ل فه وال أريد البين ة له ذلكأح

أقام المغصوب منه البين ة فشهد أحدهما بالقيمة واآلخر على إقرار الغاصب بالقيمة ال 
 (3)(ثوباً )ال بل غصبت  -:هذا وقال المالك (2) (اصبغ)جاء الغاصب بثوب وقال أنا . يقبل
أدعى على آخر أنه . فالقول قول الغاصب ((4))ثوب َهِرِويًا أو َمِروياً آخر غير هذا ال (3)(ثوباً )

  (7)(كغصبت)ولو قال , ال غير فالقول قوله (6)فقال غصبت الظهارة (5)أنه غصب منه جب ة
  (7)(كغصبت)

لي أو  (9)أو قال غصبتك الخاتم إال ان الفص (8)(لي)الجبة ثم قال الحشو لي أو البطانة 
, ل البناء لي أو قال غصبتك االرض ثم قال األشجار لي ثم قا (10)(الدار)قال غصبتك هذه 

 .   (11)الكل في األصل , لم يصد ق في هذا كله
                                                

 .55/88المبسوط  (1)
 .غصبت (ب)في  (2)

 .شيئا( ب)في  (3)

ومرو مدينة كبيرة . هراة مدينة من مدن خراسان واليها ينسب الثوب الهروي : الثوب َهِرِويا  أو َمِرويا   (4)
 (5/71وج 786/ 1:ينظر معجم البلدان )وهي عاصمة خراسان واليها ينسب الثوب المروي

هـي ثـوب طويـل مقطـوع الكـم يلـبس فـوق : ل هي لباس واسع كالعباءة ؛ جمع جبب وجباب ؛ وقيـ  :جّبة (5)
؛ ترتيـب ( 518)ينظـر معجـم لغـة الفقهـاء . وهو اليوم ثوب طويل بأكمام طويلة يلبس فـوق الثيـاب . الثياب 

 ( . 5/761)القاموس المحيط 

 5:مختار الصحاح بالكسر ما يظهر للعين ، وهي خالف البطانة ، ، و   بالكسر ضد البطانة الظِّهارة (6)
 ( . 5/71)؛ المصباح المنير ( 18)طلبة الطلبة ،515/
 .غصبت( ب)في  (7)

 (.جـ)ساقطة من  (8)

ـــــ  (9) ـــــاء ج :الف ـــــتح الف ـــــي الخـــــا معـــــهبف مـــــن الحجـــــارة الكريمـــــة ، م تفصـــــوص وفصـــــاص ، مـــــا يركـــــب ف
 .519: معجم لغة الفقهاء: ينظر.ونحوها

 .الدراهم( جـ)في  (10)

 .716-0/711: االصل: ينظر (11)
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 الفصل الثاني
 (2)(ةالحرم)و (1)في انقطاع حق المالك وما يتعلق بالحل

وادخلهـا فـي بنائـه ينقطـع حـق المالـك عنـدنا  (3)رجـل غصـب سـاجة, وفي الجامع الصـغير  
 .(4)يها ال ينقطع حق المالكولو غصب ساجة وبنى عل

 (6)وبعض المتأخرينرحمه اهلل قال , إذا كانت قيمة البناء أكثر ينقطع  -: (5)وقال الكرخي 
بقــول الكرخــي وأنــه أحســن ونحــن نفتــي بجــواب الكتــاب إتباعــا  لشــيوخنا  (7)أفتــوا (6)المتــأخرين

 (8)بريسـماً فأنهم ال يتركون جواب الكتاب وأجمعوا انه لو غصـب لوحـا فأدخلـه فـي السـفينة أو اِ 
 . (9)فخاط به بطن نفسه أو بطن عبده ينقطع حق المالك

                                                
: ، ومنـه  اإلباحـة ، مـا كـان خـارج حـدود الحـرم مـن أرض اهلل  ، ر الحاء من حـل ، الحـالل بكس :الحل (1)

 .578: معجم لغة الفقهاء.يلزم من الطهارة حل الصالة

 .الحرم( ب)في  (2)

 .          747/ 5:لسان العرب : ينظر. السَّاُج َخَشٌب يجلب من الهند واحدته ساَجةٌ  :الساجة (3)

 .55/87الجامع الصغير ووجدتها في المبسوط  لم أجدها في (4)
هـــو عبـــد اهلل بـــن الحســـن الكرخـــي، الفقيـــه الحنفـــي، اخـــذ الفقـــه عـــن أبـــي ســـعيد البردعـــي، عـــن  :الكرخـــي (5)

ومختصــر إســماعيل بــن حمــاد، عــن أبيــه، انتهــت إليــه رئاســة الحنفيــة، ولــه شــرح الجــامع الصــغير، والكبير،
: ، الفوائـــد البهيـــة505: ينظـــر طبقـــات الفقهـــاء. هــــ 704ي ســـنة هــــ، وتـــوف 564وكـــان مولـــده ســـنة  ,الكرخـــي

 5/717: ، تاريخ بغداد549

الـــذين يغلـــب علـــيهم التـــرجيح فقـــط ، والـــذين وجـــدوا بعـــد القـــرن الرابـــع الهجـــري ، ويبـــدأ :  المتـــأخرون هـــم(6)
حـت هـذا ويـدخل ت( . هــ687)تقسيمهم ممن اتـى بعـد شـمس االئمـة الحلـواني ، الـى حـافظ الـدين البخـاري ت

وصــاحب الخالصــة ، طــاهر . شــمس االئمــة السرخســي . التقســيم بعــض علمــاء المــذهب المشــهورين أمثــال 
( هــ187)، المرغينـاني صـاحب الهدايـة ت( هــ185)،قاضـي خـان االوزجنـدي ت( هــ105)بن عبد الرشيد ت

 ( .5/5595)ينظر كشف الظنون ( .هـ697)وعبداهلل بن محمود صاحب المختار ت

، بيــان الحكــم الشــرعي لتصــرف مــن التصــرفات ،عــن المســألة المستعصــية  اإلجابــةمــن فتــى ،  : ءاإلفتــا(7)
 .11:معجم لغة الفقهاء

، معجـم لغـة مـادة بريسـم: ينظـر المصـباح المنيـر. الخالص ، فارسـي دخيـل  ، اوالحرير الصافي:ِابريسمِ  (8)
 .55:الفقهاء

 .55/87المبسوط للسرخسي  (9)
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ال قيمـة لـه  يءهذا إذا خلل ها بش يءولو غصب خمرًا فخلل ها  فالمالك يأخذها بغير ش 
كمــا إذا خلل هــا بالنقــل مــن الظــل الــى الشــمس أو مــن الشــمس الــى الظــل أمــا إذا خلل هــا بإلقــاء 

خلل ها بإلقاء الخل فيهـا أن صـار خـاًل  (3)(ان)و. فيه (2)(اياترو ال) تإختلف (1)(فقد)الملح فيها 
خاًل من ساعته ينقطع حق المالك باإلجماع وان صار خاًل بعد مضي الزمان فعلى قـول أبـي 

 .(4)حنيفة كذلك وعلى قولهما بقي مشتركًا بينهما على مقدار الخل
فــأن , خــذ الجلــد ولــو غصــب  جلــد ميتــة فــدبغها فالمالــك يعطيــه مــا زاد الــدباغ فيــه ويأ 

 .(5)حنيفة أتلفه الغاصب فال ضمان عليه عند أبي
مـا يوجـب الملـك  (7)(قال). يتسينظم الزندو وجملة هذا ما ذكر في  -:(6)(رحمه اهلل)قال    

وخاطـه   (10)إذا غصب كرباساً  (9)(منها)حاله خمسة عشر  (8)(عن)الملك بالضمان إذا غيره 
أو غصـــب حنطـــة , أو ســـكينًا فعليــه مثلـــه  أو حديـــدًا فصــاغه إنـــاء أو ســـيفاً , وخاطــه قميصـــًا 

أو غصـب لحمـًا ,  (12)(عليـه القيمـةف) (11)(بنائـه)أو سـاجة فأدخلهـا فـي , فطحنهـا فعليـه مثلهـا 
ـــى اخـــتالف الروايـــات أو غصـــب شـــاه فـــذبحها , فطبخـــه مرقـــة  ـــل أو القيمـــة عل ويضـــمن المث

ة أو غصــب حمــارًا أو بغـــاًل ملكهــا وعليــه قيمتهــا حيَّـــ (1)(اربــًا ِاربـــاً ) (14)(فجعلهــا) (13)وســلخها
                                                

 .وقد( جـ)في  (1)

 .المشايخ( ب و جـ)في  (2)

 .ولو( ب)في  (3)

 .517الورقة  :ينظر النوازل (4)

 .069/ 5: الجامع الصغير (5)

 (.ب)ساقطة من  (6)

 (.ب)ساقطة من  (7)

 .من( جـ)في  (8)

 (.ب)ساقطة من  (9)

 581ص/6لسان العرب ج وهو القطن :كرباسا   (10)

 .بنائها( ب)في  (11)

 .وعليه( ب)في  (12)

ـــدها : للشـــاة ســـلخًا ؛ أي  هـــو :ســـلخ (13) ـــده : ومنـــه . كشـــط جل : والســـلخ هـــو . ســـلخ الحـــر ، والجـــرب جل
 (.5/175)؛ أقرب الموارد ( 5/791)ينظر المصباح المنير . موضع سلخ الجلد 

 .وجعلها( ب)في  (14)
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أو غصـب حبوبـًا فبـذرها فـي أرضـه , فقطع يدهما أو رجلهما ملكهمـا وعليـه قيمتهمـا صـحيحة 
فنســجه أو قطنــًا فغزلــه أو (2)أو خمــرًا فخلل هــا أو غـزاًل , أو غصـب عصــيرًا فصــار عنـده خمــرًا 

ه أو بيضـة فحضـنها فكتـب عليـ (4)(ضـاً ابي) (3)(اً كاغـد) إذا غصـب ,يلحق بـه  دقيقًا فخبزه وما
 .(5)تحت دجاجة 

ــــك فيهــــا منهــــا إذا غصــــب شــــاه فــــذبحها وســــلخها كــــان   :أربعــــة عشــــر ال يوجــــب المل
ـــــة ويضـــــمنه النقصـــــان و  (6)(يســـــترد ها)للمغصـــــوب منـــــه أن  أن شـــــاء تركهـــــا وأخـــــذ قيمتهـــــا حي 

فكســره أن شــاء أخــذه ) (9)فضــة (8)[ذهــب او] إذا قطــع ثــوب غيــره أو غصــب قلــب (7)(ومنهــا)
من  (10)(و ال يضمنه وان شاء تركه عليه وأخذ قيمة القلب من الذهب وأن كان القلب مكسوراً 

ـــذهب يضـــم نه مـــن الـــدراهم ـــم يملكهـــا و يأخـــذها  (12)نقـــرة فضـــة هأو غصـــب,  (11) ال فســـبكها ل
 . (13)كذلك عند أبي حنيفة ورد ها على صاحبها, صاحبها ولو ضربها دراهم 

                                                                                                                                                   
 .اربابا( ب)في  (1)

طــن أو نحوهمــا جعــل الصــوف أو الق ، غــزول ، المغــزول  معهــاجو غــزل  دــر بفــتح فســكون مــص :الغــزل (2)
 .509: معجم لغة الفقهاء.المغزول من القطن ونحوه ،خيوطا 

 (.أ و ب)ساقطة من  (3)

 .بياضا( ا و ب)في  (4)

 .5/515: فتاوى السغدي (5)

 .يسترده( ب و جـ)في  (6)

 .ساقطة من ب وجـ(7)

 (.أ و ب)ساقطة من  (8)

 6/597:شية ابن عابدين القلب بالضم وهو السوار المفتول من طاقين حا :قلب فضة (9)

 (.ب)ساقطة من  (10)

 .10/ 6:ينظر المبسوط  (11)

قولـه ولـو بـاع قطعـة نقـرة بضـم النـون وهـي كمـا فـي المغـرب والقـاموس القطعـة المذابـة مـن : نقرة فضـة (12)
كمـا فـي المصـباح ويقـال نقـرة فضـة علـى اإلضـافة للبيـان كمـا فـي  اً الذهب أو الفضة وقبل اإلذابة تسمى تبـر 

 560ص/1:رب حاشية ابن عابدين المغ

 .6/10: السرخسي/المبسوط (13)
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يعطيــــه المالــــك مــــا زاد الصــــبغ فيــــه ولــــم يملكــــه  (1)(فصــــبغه)ومنهــــا إذا غصــــب ثوبــــًا      
أو غصــب عبــدًا  ,ولــو هبــت الــريح بثــوب إنســان وألقتــه فــي صــبغ الغيــر علــى هــذا, الغاصــب 

لـــم يملكـــه وصـــاحبه بالخيـــار أن شـــاء مكـــث حتـــى يرجـــع وأن شـــاء رفـــع الـــى  (2)(هدعنـــ)فـــأبق 
و قطنــًا فحلجــه أو أ (5)فندفــه (4)أو محلوجــاً  (3)أو غصــب غــزاًل فســداه, القاضــي حتــى يضــمنه 

 (6)يرهمضـأو لبنـًا فطبخـه  ,أو سويقًا فل ته بسمن أو أرضا فبنـى فيهـا أو زرع أو غـرس  دقيقًا  
 . (9)أو دراهم أو دنانير فكسرها (8)(إرباً )أو لحمًا فجعله إربًا  (7)(فثرده)أو غصب خبزًا 

                                                
 .فصبغها( ب)في  (1)

 .عنه( ب)في  (2)

ســدى الثـوب يســديه وسـتاه يسـتيه ويقــال مـا أنــت بلحمـة وال ســداة وال سـتاة يضــرب لمـن ال يضــر وال  سـتي(3)
ميه النسـاجون السـتى ينفع وأسدى ضد ألحـم أبـو الهيـثم األسـتي الثـوب المسـدى وقـال غيـره األسـتي الـذي يسـ

وهـو الـذي يرفـع ثــم تـدخل الخيـوط بــين الخيـوط وذلـك األسـتي وقــال ابـن سـيده الســتى واألسـتي خـالف لحمــة 
الثـــوب كالســـدى واألســـدي ســـتيته كســـديته ألـــف كـــل ذلـــك يـــاء قـــال الجـــوهري الســـتى قصـــر لغـــة فـــي ســـدى 

 (. 715ص/50لسان العرب ج).الثوب
و المحـالج الـذي يحلـج بـه  ,ج القطن يحلجه و يحلجه حلجا ندفـهبالمحالج على المحلج حل حلج القطن(7)

 578ص/5لسان العرب ج .و المحلج و المحلجة الذي يحلج عليه وهي الخشبة أو الحجر

 
َنـــَدف القطـــن مـــن بـــاب ضـــرب أي ضـــربه بالِمْنـــَدف و َنـــَدَفِت الســـماء بـــالثلج رمـــت بـــه و النَّـــِديُف  :فندفـــه (5)

 .( 515/ 5:صحاح مختار ال) القطن الَمْنُدوفُ 

مريقة تطبخ بلبن وأشياء وقيل هي طبيخ يتخذ من اللبن الماضر قال أبو منصور المضيرة عند  المضيرة(6)
العرب أن تطبخ اللحم باللبن البحت الصريح الذي قد حذى اللسان حتى ينضج اللحم وتخثر المضيرة 

 (.519ص/1لسان العرب ج)
 .فرده( ب)في  (7)

 (.ب)ساقطة من  (8)

 .5/541: ، بداية المبتدئ178-5/171: فتاوى السغدي (9)
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أمــر بـــه حصــير رجــل أن أمكنــه إعادتـــه كمــا كــان  (1)رجــل أفســد تـــأليف وفــي الفتــاوى
رجـل أن كـان النعـل مثـل  (2)ولـو حـل  شـراك نعـل. باإلعادة كمن أخذ سل م إنسـان وفـر ق أسـنانه

ولو نزع باب دار رجـل عـن موضـعه أو حـل  سـرج إنسـان . الذي يستعمله العوام ال شئ عليه 
 . (3)على هذا 

 :جنس آخر في الحل والحرمة
ــا  وفــي المنتقــى    ــًا بهــا أو اشــ (4)(وتــزوج)رجــل غصــب ألف  (5)(وســعه)ترى بهــا جاريــة أو ثوب

  (6)ولو اشترى جارية بـالثوب المغصـوب ال يحـل  لـه وطئهـا ,وطئ المرأة والجارية ولبس الثوب
 . (7)يحل   اولو تزوج به

ــدراهم المغصــوبة شــيئًا قــال الكرخــي هــذا علــى  (8)(الصــغير)وفــي الجــامع       ــو اشــترى بال ل
غيرهـــا أو  (10)(فـــي)قـــد منهـــا أو أضـــاف إليهـــا ونقـــد أضـــاف إليهـــا ون (9)(أن)وجـــوه أربعـــة أمـــا 

أن فـي الكـل يبـاح إال فـي , أضاف الى غيرهـا ونقـد منهـا أو أطلـق إطالقـا ونقـد منهـا الجـواب 
                                                

. و َألَّْفـُت الشـيَء َأي َوَصـْلُته . َألَّْفُت الشيء تَْأِلـيفًا ِإذا وصْلت بعضه ببعض؛ ومنـه تْأِلــيُف الكتـب  تأليف (1)
 (. 54/ 8:لسان العرب )

 .760: معجم لغة الفقهاء.بة لهبفتح فسكون ، تذكر وتؤنث ، الحذاء يلبس بالقدم إذا كان الرق :نعل (2)

 .511ورقة : ينظر النوازل (3)

 .فتزوج( ب)في  (4)

 .وسعى( ب)في  (5)

من وطي يطأ الشي برجله وهو أيضًا أيالج ذكر الرجل في فرج قباًل كان أو دبرًا، ومنه وطء  :الوطء (6)
حاشية أبن عابدين ، . (وطىء) ،مادة 5/704المصباح المنير،: ينظر)القبل ووطء الدبر،:الفرج ، أي 

 (.  146/معجم لغة الفقهاء . 5/10

 .5/741: لسان الحكام(7)

 (.ب)ساقط من  (8)

 .اذا( ب)في  (9)

 .من( ب)في  (10)
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وقـال  ،الشراء إليها ونقد منها وبه كان يفتي الفقيه أبو الليث (1)فصل واحد وهو ما إذا أضاف
 .(3)في نسخته الكل مكروه  (2)وقال الصدر الشهيد

طالق الجواب في الجامع والمضاربةوق  .يدل عليه (4)ال ثمة وا 
ــدق بــالربح وقــال أبــو يوســف ال      رجــل غصــب ألفــا فأشــترى بهــا جاريــة فباعهــا بــألفين يتص 

دق وأصـل هـذا أن الغاصـب أو المـودع إذا تصـر ف فـي المغصـوب أو فـي الوديعـة فـربح  يتص 
وأجمعــوا علــى أنــه لــو غصــب ,  (5)[لــه]وعنــد أبــي حنيفــة ومحمــد ال يطيــب , عنــده يطيــب لــه 

دق بالربح  .(6)ألفاً فأشترى بها طعامًا يساوي ألفين فأكله أو وهبه من إنسان ال يتص 
رجــل غصــب طعامــًا فمضــغه حتــى صــار مســتهلكًا فلمــا  -: (7)وفــي فتــاوى أهــل ســمرقند     
هما أداء الطيــب عنــده وجــوب البــدل وعنــد (9)وشــرط (8)(أبــي يوســف)حــالاًل عنــد  أبتلــع أبتلــع

  (10).على قولهما  البدل والفتوى
                                                

 (. ما أضاف)في جـ  (1)

ـــدين عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز أبـــو المعـــالي، إمـــام الفـــروع  :الصـــدر الشـــهيد (2) هـــو الصـــدر الشـــهيد حســـام ال
ة واعيــان الفقهـاء، قتــل علــى يــد كــافر بعــد وقعـة قطــوان بســمرقند، ونقــل جــده إلــى واألصـول، مــن كبــار األئمــ

هـــ ولــه ثــالث وســبعون  174بخــارى، ولــه الفتــاوى الصــغرى والكبــرى، ولــه الواقعــات، والمنتقــى، تــوفي ســنة 
 .508: ، والفوائد البهية54/81: ، وسير اعالم النبالء569: طبقات الحنفية .سنة

 .1/510: الى انها في الجامع الصغير بدائع الصنائعمع الصغير واشار في لم اجدها في الجا (3)

وهي إيداع اوال وتوكيل عند ,في الشرع عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر :المضاربة(4)
عمله وشركة إن ربح وغصب إن خالف وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك ومقارضه إن شرط كل الربح 

 (.548ريفات الفقهية صالتع) للمضارب 

 (.أ)ساقطة من  (5)
 .5/541: بداية المبتدئ (6)

انـــه مـــن أبنيـــة ذي : بفــتح أولـــه وثانيـــه، ويقــال لهـــا بالعربيـــة ســـمران بلــد معـــروف مشـــهور، قيــل :ســـمرقند (7)
فتـاوى سـمر .القرنين بما وراء النهر، وقيل اسمها  شمركنت فعربـت فصـارت سـمرقند فتحهـا سـعيد بـن عثمـان

 .501-506: معجم البلدان: ينظر .كور في التاتار خانيةقند مذ

 (.ب)ساقطة من  (8)

ـــة هـــو(9) ؛ مختـــار الصـــحاح (5/078)ينظـــر المغـــرب فـــي ترتيـــب المعـــرب . بفتحتـــين العالمـــة : الشـــرط لغ
 (.5/190)؛ اقرب الموارد(770)ص

 .506: الواقعات بعالمة السين (10)
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لــو غصــب لحمــًا فطبخــه أو حنطــة فطحنهــا يصــير ملكــًا للغاصــب بــأداء  وفــي النــوازل
ال يحـل   الضمان أو بقضاء القاضي بالضمان أو برضى الخصم وبعدما ثبت الملك للغاصـب

لقـبض إال إذا جعلـه بفعـل ال يحـل  فصـار كـالمملوك بـالبيع الفاسـد عنـد ا هله تناوله ألنه إستفاد
 . (1)صاحبه في حل  

ح مــا ذكــر عــن أبــي حال يصـ كــان أنــه (2)عمــر النســفي حكـي عــن الشــيخ اإلمــام الزاهـد
حنيفــة فــي هــاتين المســألتين وكــان ينكــر ان يكــون ذلــك قــول أبــي حنيفــة وكــان يقــول الصــحيح 

ب إال عند المحققين من مشايخنا على قضـية مـذهب أصـحابنا أن  الغاصـب ال يملـك المغصـو 
الخصــــمين علــــى  (5)(تراضــــي)قضــــاء القاضــــي بالضــــمان أو  (4)(أو)الضــــمان  (3)[أداء]عنــــد 

ذا وجد ش  .(7)الملك وما ال فال (6)(ثبتي)من هذه األشياء الثالثة  يءالضمان وا 
صـاحبه  يحتـى يرضـ (8)(هيأكل)حمًا فشواه أو طبخه أكره أن رجل غصب ل وفي المنتقى     

ــه  (9) وفــي االستحســان, القيــاس يحــل   صــاحبه وفــي الحنطــة لــو طحنهــا فــي ــه أن يأكل لــيس ل
                                                

 هجمــع فيــ( هـــ114ت)، الحمــد بــن موســى بــن عيســى الُكســي مجمــوع النــوازل والحــوادث ، حنفــي/النــوازل (1)
 .516: فتاوى ابو الليث السمر قندي ، وفتاوى ابي بكر الفضلي 

العالمة المحدث أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن لقمان النسفي : عمر النسفي :عمر النسفي  (2)
وكان صاحب فنون ، امع الصغيرونظم الج، الحنفي من أهل سمرقند وهو مصنف تاريخها الملقب بالقند 
حج وسمع ببغداد من أبي القاسم بن بيان ، ألف في الحديث والتفسير والشروط وله نحو من مئة مصنف

وحدث عن إسماعيل بن محمد النوحي والحسن ، في الكهولة فإنه ولد نحو سنة إحدى وستين وأربع مئة 
قال أبو سعد السمعاني مات ، عمر وغير واحد  بن عبد الملك القاضي وغيرهم، وولده أبو الليث أحمد بن

 54:سير أعالم النبالء: ، ينظربسمرقند في ثاني عشر جمادى األولى سنة سبع وثالثين وخمس مئة 
/556. 

 (.أ)ساقطة من  (3)

 (.ب)ساقطة من  (4)

 .بتراضي( جـ)في  (5)

 .ثبت( ب)في  (6)

 .556الورقة :الكافي  (7)

 .يأكل( ا و جـ)في  (8)

: عــد الشــئ حســنًا ســواء كــان ذلــك الشــئ مــن االمــور الحســية أو المعنويــة يقــال  :االستحســان لغــة هــو (9)
 . (67معجم لغة الفقهاء ص )استحسنت الرأي أو القول ، أو الصورة أو الطعام 
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وأصـل هـذا مـا روي عـن النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم أنـه أبـى أن يأكـل  ,صـاحبه يحتى يرض
 .(1)الشاة التي ذبحها ذلك الرجل على قصد أن يؤدي ثمنها من
 . (3)(2)(أطعموها األسارى):وقال صلى اهلل عليه وسلم  

                                                                                                                                                   

العدول في مسألة عن مثل ماحكم به في نظائرها الى خالفه لوجـه أقوى اقتضى :  وفي االصطالح هو   
لالمام عالء الدين البخاري –ينظر كشف االسرار عن أصول فخر االسالم البزدوي . دول هذا الع

 .( 0/74) –م 5810-هـ5780 -(هـ174)ت

 .507الواقعات بعالمة النون الورقة  (1)
أحمـــد بــن عبـــد اهلل بـــن محمــد الوكيـــل نـــا : )) نـــص الحــديث 10رقــم الحـــديث، 0/591: ســنن الـــدارقطني (2)

بن إدريس عن عاصم بن كليـب عـن أبيـه عـن رجـل مـن األنصـار قـال خرجنـا مـع رسـول حميد بن الربيع نا 
فــي جنــازة فانتهينــا إلــى القبــر قــال فرأيتــه يوصــي الحــافر قــال أوســع مــن قبــل رأســه أوســع مــن قبــل   اهلل  

رجليــه فلمــا انصــرف تلقــاه داعــي امــرأة مــن قــريش فقــال إن فالنــة تــدعوك وأصــحابك قــال فأتاهــا فلمــا جلــس 
يده ووضع القوم فبينا هو يأكل إذ كف يـده قـال وقـد كنـا جلسـنا بمجـالس  م أتي بالطعام فوضع النبي  القو 

تلــوك أكلتــه فجعــل الرجــل يضــرب يــد ابنــه حتــى يرمــي  الغلمــان مــن آبــائهم قــال فنظــر آباؤنــا رســول اهلل  
ت المــرأة يــا رســول اهلل أجــد لحــم شــاة أخــذت بغيــر إذن أهلهــا قــال فأرســل  العــرق مــن يــده فقــال رســول اهلل  

إنـي كنــت أرســلت إلــى البقيــع أطلــب شـاة فلــم أصــب فبلغنــي أن جــارا لــي اشـترى شــاة فأرســلت إليــه فنهــى فلــم 
 ((.أطعموها األسارى نقدر عليه فبعثت بها امرأته فقال رسول اهلل  

األســير ، وكــانوا  أسـر مــن بــاب ضـرب شــده باالســار بـوزن االزار وهــو القــد ومنـه ســمى :االســير لغــة هــو (3)    
 . يشدونه بالقد فسمى كل أخيذ أسيرًا ، وان لم يشد به ، والقد هو سير من جـلد غير مدبوغ 

ـــي االصـــطالح هـــو  ينظـــر مختـــار . وقـــوع العـــدو المحـــارب حيـــًا فـــي يـــد عـــدوه أثنـــاء القتـــال . الحـــبس  :وف
 . 61، معجـم لغة الفقهاء ص 56الصحاح ص
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 .في حفظ الوديعة :     األولالفصل 

 .ما يكون تضييعاً وما ال يكون وفيه موت المودع ُمَجهاّلً وجحود الوديعة  :  الثاني الفصل  

 .في دفع الوديعة الى الغير وفيه تفسير العيال :    الثالثالفصل 
 .في طلب الوديعة  :    الرابعالفصل 
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كتاب الوديعة
(1)

 

 :وهو مشتمل على ستة فصول
 .في حفظ الوديعة :األول 
 . حااود الوديعااة  (2))و(مااي ينااوي تاااييعيال ومااي ف ينااوي وفياا  مااّو المااود  م     اا ال  :الثااي ي 

 .في دفع الوديعة الى الغير وفي  تفسير العييل :والثيلث
  .في طلب الوديعة :والرابع 
  .في افخت ف :والخيمس 
 .في المسيئل المتفرقة  :لسيدسوا 

  -:أما األول 
إذا قايل  (4)ر فاي ياد المساتج ر نمي اةوالمساتج    (3)الوديعة والعيرية وفي شرح الطحيوي

احفااظ الوديعاااة فااي هاااذا البيااّ فحفظ اااي فااي بياااّ  خاار فاااي تلاا  الااادار  (5)(للماااود  )المااود   
 .(6)ف لنّ ف يامي

ظ ر البياّ الم  اي ع ا  الاى السانة  لو نيي بعض شروح ال يمع الصغيرقيل وفي  
يااامي ولااو قاايل لاا  احفظ ااي فااي هااذ  الاادار فحفظ ااي فااي دار نخاار  يااامي ولااو ناايي الاادار 

 . (8)نحرز م  ي ف يامي (7)(نو)األخر  مثل األولى 
 فاي األصاال (1)واهر زاد خاااإلماي  قايل وهنااذا ذنار الصاادر الشا يد فااي الفتايو  وذناار 

علاى حساب ) ية نحرز مي األولى وللمود   ني يحفظ الوديعة ن   يامي وني ني ّ الدار الثي
 .(2)مي يحفظ ميل  فس  في دار  وحي وت 

                                                
 1/441 : البحر الرائق شرح ن ز الدقيئق: ي ظر  ،لوديعة الميل المترو  ع د إ سيي يحفظ ا: الوديعة(1)

 .411:في م لة اإلحني  العدلية، 89ص:طلبة الطلبة 

 .نو( ب)في  (2)

 .438سيت  تعريف ي فحقي في نتيب العيرية ص :العارية  (3)

نمي باااا  الماااي  ، مااي و اااب حفظااا  بعقاااد نو بغياار عقاااد، وساااوا  نناايي هاااذا العقاااد عقاااد در مصاا : األمانةةةة(4)
 (.41:    لغة الفق ي مع) نيإل يرةاستحفيظ نيلوديعة ، ن  عقد استئ ير 

 .المود ( ب)في  (5)

 402الورقة : شرح الطحيوي (6)

 .و( ب)في  (7)

 .4/134: ال يمع الصغير  (8)
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فاي الحاي ّو فوااع ي فسارقّ لاي ال  (3)(وفي ال وازل إذا قيل المود  ف تااع الوديعاة
 نحارز م ا  ف ياامي (5)( خار)لا  يناي لا  منايي  (4)(نو)ني ل  يني بيت  نحرز مي الحي ّو 

  .(7()6)وافامي 
دفع ني لاا  ي ااد بااد اال مااي الاادفع ف فااعييلاا  ولااو   ااي  عااي الاادفع الااى بعااض مااي فااي  

لاااو ني اااّ الوديعااااة  ال ااايمع الصاااغيرعبااايرة  (10)(وفاااي)قااايل . (9) (8)(ااااميي)ياااامي و إف 
يمس  في البيّو فقيل ل  ف تدفع الاى  وناذا لاو قايل لا   ,فادفع ف ياامي  (11)(زو تا )شيئي ال

 .(12) م  فدفع ف ياميف تدفع الدابة الى غ
لو واع نيس الوديعة في ص دوق  وفي  نيس  خر لا  فج شاق النايس فاي  وفي األصل     

والمخااتلط بي  مااي فااجي هلاا  بعااا ي هلاا  مااي ميل مااي .الصاا دوق فااجختلط بدراهماا  ف يااامي 
                                                                                                                                                 

المعاروف ببنار خاواهر . البخايريالقديادي  محماد باي الحسايي باي محماد ابةو برةر  : اإلمام خواهر زاده (1)   
وهااو ابااي  (هااا193ّ)مولااد  ووفيتاا  فااي بخااير  ( يس المبسااوط، والمختصاار، والت ااا)لاا   ساا  زادة، شاي  اف

واهر  ااي ظاار ال. اخااّ ابااي ثيبااّ محمااد احمااد البخاايري ولااذل  لقااب بخااواهر زادة مع  ااي ابااي اخااّ عاايل  
تاي  الترا اا  ( 4/49) 334 4ط ،(هاا442ّ)ابو محماد عباد القايدر اباي الوفاي  ،المايئةفي طبقيّ الح فية

مخطاااوط ( هاااا880)افخياااير الناااوفي محماااود باااي ساااليميي ّنتيئاااب اعااا    ؛(4/43) :فاااي طبقااايّ الح فياااة
 .443: الفوائد الب ية [  .ف38/4414]بيلمنتبة القيدرية 

  .4/440بدائع الص يئع (2)

 (.ب)سيقطة مي  (3)

 .و( ب و  ا)في  (4)

 .نخر ( ب)في  (5)

ف امي)في ال سخة  او  (ب)سيقطة مي  (6)  (.وا 

 .442ورقة : ال وازل (7)

 .امي( اب و  )في  (8)

 .402الورقة : الطحيوي شرح: ي ظر  (9)

 (.ب)سيقطة مي  (10)

 .زو  ( ب)في (11)

 .4/134: ي ظر ال يمع الصغير (12)
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ف ياامي الماود   والااميي  والبيقي على قادر ماي ل ماي ولاو خلط ماي ن  باي نوماي فاي عييلا 
 .(2)صغيراال نيي نو نبيرا وف يامي نبو  أل ل   (1)(لطيخال)على 
مااي يمنااي الوصااول إلياا   علااى نربعااة نو اا  م  ااي.(3)الخلااط قاااي  ال اايمع الصااغيروفااي      

ف يقطاااع  (5)(فج ااا )نخلاااط ال اااوز بااايللوز والااادراه  الساااود بااايلبيض  (4)(سااايرتيال)علاااى و ااا  
 .الميل  بيإل مي   (6)(حق)
ج اا  يقطااع حااق فعير نااي الوصااول لنااي مااع التع سااير نخلااط الح طااة بيلشااخلااط يم:  الثااي ي  

 .الميل  في بعض الرواييّ
 .خلط الخل بيلدهي ون   يقطع حق الميل  بيإل مي  : الثيلث  
ج ا  يقطاع حاق الميلا  ع اد نباي فبيلح طاة ودهاي ال اوز بادهي ال اوز  خلط الح طاة: الرابع  

  ابةهذا إذا نيي الخلط بغير إذ, وط   في المخلح يفة وع دهمي إي شي  ام   وني شي  ترن
بنل حيل وع د نبي  (7)ف واب نبي ح يفة ف يختلف وع د محمد شرنة ابةيي بجذفجي ن

     .(8)يوسف ي عل المغلوب تبعيال للغيلب
                                                

 .الحيفظ( ب)في  (1)

 .44/440: المبسوط (2)

: ، مع ا  لغاة الفق اي الشي  بمي يردث  نو ي قص قيمت   الخرو  عي حساي ال ياة فاي التعيمال خلط:خلط (3)
419. 

 .اليسير( و  ا ا)في  (4)

 .وا   ( ب و  ا)في  (5)

 (.ب)سيقطة مي  (6)

لنايي وقياال هاو ني يو اد شا  ألث اايي فصايعدا عي اي نايي ذلاا  الشا  نو مع اى وشاارعي:الشةررة (7) : خلاط الم 
هااي اخااات ط ال صاايبيي فصااايعدا بحيااث ف يتمياااز ثااا  نطلااق علاااى العقااد  واي لااا  يو ااد اخااات ط ال صااايبيي 

 .(444التعريفيّ الفق ية ص)

 .394/ 4::ي ظر ال يمع الصغير  (8) 
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 :نوع منه 
ه ااي  ع مااة ف يااامي  (1)( عاال)المااود  إذا دفااي الوديعااة فااي نرض إي  وفااي الفتاايو     

ي لا  ي  وفاي النار  إي . ياامي بنال حايل  عال ع ماة نو ف (2)وفاي المفايزة.  عال يااميوا 
ي واااع  ولا  يدف ا  . نايي حصاي يال باجي نايي لاا  بايب مغلاق ف ياامي  وااع  فااي   (3)(إي)وا 

فادفي  (5)(4)(ال بي اةفاي )فساتئذاي ف ياامي نياايال ولاو نايي مواع ف يادخل فيا  نحاد إف بي
خااوف   ثاا   (6)(وفاار  مااي)  ااوا  حااو  حتااى ف يجخااذوا مااي يااد  الوديعااة لخااوف الس ااراق الااذيي تو 

ي لا  يمن ا  إي .  ي  فل  ي اد   إي نمن ا  اي ي عال  ثماة  ع ماة ولا  يفعال صاير اايم يال  وا 
ر امي المود .  ي  على فور اإلمنيي ف يامي ي نخ   (7).وا 

ي لا  ينامي اق ااادي  دقياايي فاي الاان إي دي  االى رنس اة علاق الوديعاع طباإذا وا   ي اوا 
 ذا لو واع ثوب الوديعة على الع يياق ف يامي ونا  دقيافي
 ل في الخف  اي  ع, فايعّ(10) عل دراه  الوديعة في الخف   (9)(إذا) (8)،امي 

                                                
 (.ب)سيقطة مي  (1)

 (
4
 (. 383/ 2:لسيي العرب ) الب رِّيَّة  الق ْفر   :الةَمفازة   (

ساااميّ  األااادادماااي نساامي  ( مااايعة : ر ) مفااايوز ومفاايزاّ ، المااايعة  مااع بيلتحرياا  ،   :اصةةطا ا
 .332: مع   لغة الفق ي .   ي ل  في المنيي الذي يغلب على ظي سيلن  ن ، بذل  تفيؤف بيلس مة 

 .واي(  ا)في  (3)

 .بيل بي ة( ب)في  (4)

الصحرا ، وتسامى ب ماي الاامقيبر أل   اي تناوي فااي الصاحرا  تسامية للشاي  بموااع  : بيلتشديد الةَجبَّاَنة  (5)
 ( .92/ 43:لسيي العرب ) .

 .ويومي( ب)في  (6)

 .4/441: لسيي الحني  (7)

واااع طبااق )بعباايرة4/404: ونااذل  فااي م مااع الااامي يّ  9/322: شااية ابااي عيبااديي فااي حي و اادت ي (8)
 (.الوديعة على راس الخيبية

 .إي(  ا)في  (9)

ي ظااار المع ااا  الوسااايط . ماااي يلااابس فاااي الر ااال ماااي  لاااد رقياااق، ويناااوي سااايتراال للنعبااايي  :الخةةةو هةةةو  (10)
 .(4/444)، الدر المختير ( 4/414)
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ولااو ربااط دراهاا  الوديعااة . ف يااامي وقياال ف يااامي في مااي (1)(ريساااف)األيمااي يااامي وفااي 
 (4)(إي)ف ياامي  (د ياي بر  (3)( يب  باي )) لعميمةنو في ا ,نو  عل  في األذي (2)بطرف الن 

 .(5)النل في الفتيو .: ولو واع في الن   يتجمل ع د الفتو . ايعّ (4)(إي)
وحاار م لاس الفساق فسارقّ م ا  نو )والسنراي اذا  عل دراه  الوديعاة فاي ال ياب 

قاع فاي ال ياب ن  اي وقعاّ فاايعّ فلا  ت(6)(سقطّ فيامي القى دراه  الوديعة فاي ال ياب
 .(7)ميا

نياي ر ال دفاع خف ا  إلاى خفايف ليصالح  فترنا  فاي حي وتا  لاي   وفي فتيو  ال سفي 
  اايوقااد ذنر  (8)-:فساارق اي ناايي فااي الحااي ّو حاايفظ نو فااي السااوق حاايرس ف يااامي، قاايل

ني  (10)(فيلحيصال)ن   ف يشاترط الحايفظ والحايرس ،  (9)ل واب المختير في نتيب اف يراّا
   الحي ّو مفتوحيال نو علق الشبنة على بيب  وذهب في اليو  العبرة للعرف حتى لو تر 

فاي الياو  والليال لايس بتااييع إذا  (1)خاوارز بتاييع   يراال وفاي الليال تااييع وفاي  (11)فليس
وفياا  ح ار ألقااوا  وربااط سلساالة بيب اي بحباال ولاا  يقفلاا   (2)فااي ح رتا  فااي خاايي  تااوااع وديع

                                                
 .اليسير(ا و ب) في   (1)

 (.244ص/44لسيي العرب   )ن  القميص الن  مي الثوب مدخل اليد ومخر  ي وال مع ننمي :لرما(2)

 .بيلفتح( ب)في  (3)

ي( ب)في  (4)  .وا 

 .4/441:لسيي الحني   (5)

 (.ب)سيقطة مي  (6)

 .4/441لسيي الحني   (7)

 .رحم  اهلل( ب)في  (8)

 فساا ي ،  األ اارةونمااي اساا  . وا  اايرة ، ف ااو مااج ور ن اار  يااج ر  ن اارا  داار بنساار ال ماازة مصاا:لغااة : اإلجةةارة (9)
 ماااااي واإل ااااايرةماااااي اهلل  األ ااااار )): ااااازا  العمااااال ، ويقااااايل . ف اااااو إ ااااايرة بنسااااار ال مااااازة واااااام ي وفتح اااااي 

  .44:مع   لغة الفق ي ((.اإل سيي
وعلااى اي تااي ر ي : ))قولا  تعاايلى . تمليا  الم اايفع بعااوض او بيااع م فعاة معلومااة بااي ر معلااو   :اصةةطا ا

. 2/4224بادائع الصا يئع : ي ظار ( 44القصاص  ياة )ساورة (( شارا فماي ع اد عفايي اتمماّ ي ي ح   ثم
 ( .41/التعريفيّ 

 .والحيصل(  ا)في  (10)

 .وليس( ب)في  (11)
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غفاايف اامي وخار  فسارقّ الوديعااة اي ع ادَّ هاذا فااي مثال  ي ع اادَّ . هااذا الموااع تااييعيال وا  وا 
 .(3)توثيقيال ف يامي

ع فاي  ش  ماي ئوفي حي وت  ودا (4)سوقي قي  مي حي وت  الى الص ة -:وفي الفتيو      
 . (5)حي وت  ف اميي علي 

  -:(6)لفالياوفي فتيو     
الاادنيي نب اايال لااا  وتاار  باايب حي وتاا  مفتوحاايال ون لااس علااى باايب  (7)إي مااي خاار  الااى ال معااة

صاااغيراال وفاااي الحاااي ّو ودائاااع فاااايعّ ، اي نااايي الصااابي  يعقااال الحفاااظ ويحفاااظ األشااايي  ف 
 .(8)يامي و إف يامي

                                                                                                                                                 
طول ي ميئة وسبع عشارة در اة وث ثاوي دقيقاة وعراا ي خماس ونربعاوي در اة وهاي فاي اإلقلاي  خوارزم  (1)

يي طيلع ي السمي  وخوارز  ليس اسمي للمدي ة إ مي هو اسا  لل يحياة ب ملت اي السيدس في ب د مي ورا  ال  ر 
 .382/: 4:مع   البلداي ، 

 (.94/ 4:مختير الصحيح ) ال زل نو الف دق  الَخان   (2)

 .4/424: م مع  الامي يّ (3)

ل ايْ }  (.3/24ال  يياة )، الدعي   لغة وال معة, يع ي ص ة ال معة:الصاة (4) الِّ ع  ، اد  ل ا : ني {   ْ  و ص 
 .402: مع   لغة الفق ي : ي ظر نفعيل ونقوال مخصوصة مفتتحة بيلتنبير مختتمة بيلتسلي  

 .444الورقة :، ال وازل419الورقة  : الواقعيّ في بيب الوديعة بع مة ال وي (5)

خيال  لاي  معتماداال محماد باي الفاال اباو بنار الفاالي النمايري البخايري نايي اميماي نبياراال شاي:  لفضليا  (6)
ي ظاار الفوائاااد . هاااا394ّ )فااي الروايااة مقلاااداال، فااي الدراياااة رحاال الياا  ائماااة الااب د ومشااايهير نتاايب الفتاايو  

 .(491: الب ية

مختاااير الصاااحيح . ي ظااار الااارازي . ياااو  العروباااة ، وسااامي باااذل  ف تماااي  ال ااايس فيااا   :الجمعةةةة هةةةو (7)
 ( .9/29)، ابي م ظور لسيي العرب  440ص

 .4/404: مع الامي يّم  (8)
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 .(3)(2)ي عت ب ر العرف (1)ولو بعث بقرة الوديعة الى الس رح
او  ولاو رباط علاى رنس الفايليز, ا ا  ف ياامي مطلقايال  (4)وقد ذنر ي في نتيب المزارعاة      

غيب عي بصر  يامي و إف ف  واي ربط على بيب دار  في المصر  (6)(إذا)النر   (5)(في)
للناار   (8)(نايي)ولاو  عاال حماير الوديعااة فاي الناار  اي .  (7)(ف)المصار يااامي وفاي القريااة 

نو  ر  المير ة مي في النر  ونغلق البيب ف يامي واي لا  يناي لا  حايئطت  حيئط رفيع بحيث ف
ي  المااود  وواااع   باا  علااى افرض يااامي اي ااايعّ  ااظاار اي ناايي لن اا  غياار مرتفااع ي 

ف ياامي واي  اي  مااط عيال واي  عال ثيايب  (9)وفاي السافر, ف ياامي اال الدابة واي  ي  قيعد
ق االترفا (10)(با )الوديعة تحّ   ب  في بعض الطرياق اي نراد با  الحفاظ ف ياامي واي نراد 

                                                
ّْ ب فسا ي ماي بايب خااع تقاول  السَّْرح   (1) بوزي الشرح الميل السيئ  و س ر ح  الميشية مي بيب قطع و س ار ح 

 (.441/ 4:مختير الصحيح ) سرحّ بيلغداة وراحّ بيلعشي 

  عاايدة  م ااور قااو ، نعااراف وعاارف ، اااد ال ناار ، وال ساابة إلياا  عرفااي  مااعبااا  فساانوي ،   :العةةرو  (2)
 .434: مع   لغة الفق ي : ي ظر.في قول نو عمل

 .4/404م مع الامي يّ. (3)
وهي عقد علاى الازر  بابعض الخاير  يع اي معيقادة دفاع األرض لماي يزرع اي علاى إي الغلاة  :المزارعة  (4)

 (.404التعريفيّ الفق ية ص.)شرطي يبي  مي على م

 (.ب و  ا)سيقطة مي  (5)

 .إي( ب و  ا)في  (6)

 .يامي(  ا)في  (7)

 (.ب)سيقطة مي  (8)

بيلتحري  مصادر  سافر،  معا  اسافير؛ وهاو قطاع المسايفة ماي غيار تقادير بمادة، وهاو  :السفر لغة هو  (9)
المصااابيح : ي ظااار. مساايفر الاااى بلاااد نااذا، مااااى اليااا  وهااو مسااايفر، وهااا  مساايفروي، وهاااو خااا ف الحااار

 (.4/240)وارد؛ اقرب الم(4/384)؛ المغرب في ترتيب المعرب(4/489)الم ير 
الخاارو  عااي عماايرة مااوطي افقيمااة ، قيصااداال مني اايال يبعااد مساايفة يصااح في ااي قصاار  :وفةةي اطصةةطاح هةةو

. الصا ة، وساامي بااذل ؛ ف ا  يساافر عااي اخاا ق الر ايل، وم اا  قااول، ساافّر المارنة عااي و   ااي اذا نظ رتاا 
 .(421ص)مع   لغة الفق ي  : ي ظر

 (.ب)سيقطة مي  (10)



 كتاب الوديعة القسم التحقيقي

 

 
444 

ي اة فاوديعا  الاي  ودراهال الحمالقيال ولو دخب  ف يامي مطاّ   ايس تحال الناو  عاي ولايام
 (3()2).يامي فسرق قيل(1)ودةايناي الس  ا  فارناب  فتا ي

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

ولاو دخال الحماي  وهاي فاي  يبا  وترنا  )في حيشية ابي عيباديي بعبايرة و ي ّ مع ي   ل  ا د:السارودة (1)
 .9/344:حيشية ابي عيبديي  (في السينودة فسرق قيل يامي قياي خيي 

 (.يامي) زييدة في  ا  (2)

و اي ّ بلفاظ واي نايي ربط اي علاى راس المبطخاة وذهاب قيال اي غيباّ عاي )1/311: الفتيو  ال  دياة (3)
 (.و ايميبصر  ف 
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 الفصل الثاني

 ما ال يكون تضييعاً وفيفيما يكون 
 
 

 يامي إف في ث ث موااع (1) المود  إذا ميّ م    ال  وفي األ  يس
 .ول  يبيي ف يامي( (3()2)[اخذ]التي    ت ينحدهي متولي الوقف إذا ميّ وف يعرف حيل غ

بعاااض ال ااايس  (5)[ع اااد]ونود  بعاااض الغ يماااة (4)السااالطيي إذا خااار  الاااى الغااازو  -:الثاااي ي  
 .ع د مي نود  ف يامي وميّ ول  يبيي

إذا قبض ميل يتي  وواع  فاي بيتا  ومايّ وف يادري نياي  (6)القياي. محمد عي -:الثيلث  
وف يادري الاى  (7)(القاو )لااميي فاي ترنتا  واي عارف ا ا  دفاع الاى الميل ول  يبيي يامي وا

مي دفع ف يامي ولو قيل حيل حييتا  ااي  نو ن فقتا  عليا  ف ياامي الماود  إ ماي ياامي 
بيلت  يل إذا ل  يعرف الوارث الوديعة نمي إذا عرف والمود   يعل  ا ا  يعارف فمايّ ولا  يباي ي 

لوديعة و ن نر الطيلب اي فس ر الوديعة وقيل الوديعاة ف يامي ولو قيل الوارث إ مي علمّ ا
 (10)(فقايل)لاو ني اّ الادراه  ع اد    (9)(ماي)ذا ون ي علمت ي وقد هلنّ صدق ها (8)(وقيل)نذا 

                                                
يه اال نر  مااي  فساا  ذلاا  ولاايس باا  و  :مجهةةا (1) ْ اال  اااد العلاا  وقااد     اال  مااي باايب ف  اا  وساال   و ت    ال  

ْ   لااة  بااوزي المرحلااة األماار الااذي  اْساات ْ   ل    عااد    اايه  واسااتخف  نياااي و التَّْ   ياال  ال ساابة إلااى ال  اال و الم 
 (.18/ 4:مختير الصحيح ) يحمل على ال  ل  

 ( .ن)سيقطة مي  (2)

التعريفااااايّ )بااااايلفتح نااااال ماااااي يحصااااال ماااااي رباااااح ارض نو نرائ اااااي نو ن ااااارة غااااا   و حاااااو ذلااااا  :الغلٌةةةةةة (3)
 (.429الفق يةص

بفااتح فساانوي مصاادر غاازا، وال مااع غاازاة، وهااو قصااد قتاايل العاادو، او الزحااف لقتاايل النفااير  :الغةةزو هةةو (4)
ب فسااا  لقتااايل النفاااير، فااايذا لااا  يناااي فيااا   وفاااي السااايرة ال ااايد الاااذي قااايد  الرساااول .المحااايربيي فاااي ديااايره 

 (.334:)؛ مع   لغة الفق ي  (4/400)المصبيح الم ير : ي ظر. يسمى سري  او بعثيال  الرسول

 (.ن، ب)سيقطة مي   (5)

ني فصل الخصوميّ وحس  , هو الذي تعيي و  صب مي   ة مي ل  األمر أل ل القاي : القاضي (6)
 (.448التعريفيّ الفق ية ) .الدعيو  والم يزعيّ وغير ذل  

 .قو ( ب و  ا)في  (7)

 (.ب)سيقطة مي  (8)

 (. ا)سيقطة مي  (9)
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وهاااي ني الاااوارث إذا دل السااايرق علاااى الوديعاااة ف (2)إف فاااي مساااجلة هلناااّ ساااوا  (1)(فقااايل)
 .(3)يامي والمود   إذا دل  امي

المود  إذا دل  إ سي ي على الوديعة  (4)[إي] -: واهر زاد خوفي وصييي ال يمع لإلمي  
الوديعاااة إ ماااي ياااامي إذا لااا  يم اااع المااادلول علي اااي ماااي األخاااذ حيلاااة األخاااذ نماااي إذا م عااا  ف 

 .(5)يامي
فااي نتاايب  (6)(تعاايلى رحماا  اهلل)لإلمااي  الوالااد  ال اايمع الصااغيرقاايل رحماا  اهلل وفااي شاارح     

علااى قتاال صاايد الحاار   (8)إذا دل  حاا  فال .لحاار  فااي  خاار باايب  اازا  الصاايد فااي ا (7)الم يساا 
فقتل  ي ب ال زا  استحسي ي وهذا إذا ل  يني المدلول عيلميال بمنيي الصايد نماي إذا نايي عيلمايال 
بمنيي الصيد نو ل  يجخذ بدفلت  بجي ل  يصد ق  فاي ذلا  حتاى دل  عليا   خار فصاد ق  ونخاذ  

 (9).األول شي ف ي ب على 
لطيلااب وورثااة المااود  فقاايل الطيلااب ن اا  ماايّ م  اا ال وقيلااّ الورثااة ا (10)(اختلااف)إذا   

يو  ميّ المود  وني ّ معروفة ث  هلنّ فيلقول قول الطيلاب هاو  (11)(قيئمة)ني ّ  الوديعة
قاول الورثاة إذا قاايلوا رد  يقبال  (12)(فاا )الصاحيح ألي الوديعاة صايّر دي اايال فاي الترناة ظايهراال 

                                                
 (. ا)سيقطة مي  (1)

 (.واحدة خصلة) في ال سخة   ا  (2)

 .433ورقة : اف  يس: ي ظر (3)

 (.ن)سيقطة مي  (4)

 .4/402: وم مع الامي يّ 1/314:الفتيو  ال  دية (5)

 (.ب و  ا)سيقطة مي  (6)

بنسر السيي مفردهاي الم سا  بفاتح السايي ونسارهي ، فايلفتح مصادر ، وبيلنسار اسا  لموااع  :المناسك  (7)
المتعباداّ ، نل اي ، وقاد غلاب : موااع متعبداّ الح  ، والم يسا  ، تعبد : ونصل  س  وت س  . ال س  

 .414: مع   لغة الفق ي .إط ق ي على نفعيل الح  لنثرة ن واع ي

لاوف ني بلاض الموااع الاذي يحال و َ ٌاًط  (8) لَّاةال بنسار الحاي  و ح  لَّ ال دي يحل بيلنسار ح  لَّ بمع ى و ح  نح 
 .والح ل وصف للشخص الذي هو غير محر  للح  (.43/ 4:مختير الصحيح ) في   حر   

 .4/423: ال يمع الصغير  (9)

 .نختلفّ( ب)في  (10)

 .ني ّ ورثة( ب)في  (11)

 .وف(  ا)في  (12)
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ا ا  قايل حايل حييتا  رددت اي يقبال  (1)(علاى)ولو نقيموا البي  اة  الوديعة في حييت  ل  يقبل قول  
 .(3)(2)المايرب
 ي ثاا  ماايّ ف شاا (4)لااو قاايل قباال اي يمااّو نودعااّ ماايل المااايربة ف  اايال الصاايرفي 

 ي ولااو قاايل الصاايرفي مااي نودع ااي شاايئيال فاايلقول قولاا  مااع يمي اا  وف شاا)علياا  وف علااى ورثتاا  
ّ الصايرفي قبال اي يقاول شايئيال وف يعلا  اي الماايرب دفعا  ولو ماي.(5)(علي  وف على الورثة

و دفعا  إلاى الصايرفي ببي  اة ن (6)[ثباّ]الى الصيرفي إف بقول  ف يصد ق على الصايرفي واي 
ولاا  يبي  ا  نايي دي اايال فاي ماايل  (7)(ثا  ماايّ الصايرفي)ماي الصاايرفي ثا  ماايّ الماايرب  إقارار

ايرب والصايرفي حاي  فقايل ردد تا  عليا  فاي ولو ميّ الم ,على المود   ي الصيرفي وف ش
 (8).حييت  فيلقول قول  وف اميي علي  وف على الميّ

 :(9)جنس آخر في الج ود
عبااداال ف حاد  المااود  وماايّ فااي يااد  ثاا  نقااي   ر اا ال  ر اال نود  األصاال (10)نفيلااةوفاي 

قااايل الماااود  البي  اااة علاااى قيمتااا  ياااو  ال حاااود قااااى علاااى الماااود  بقيمتااا  ياااو  ال حاااود فاااجي 
                                                

 (.ب)طة مي سيق (1)

 (.408التعريفيّ الفق ية ص) هو العيمل في المايربة ويقيبل  رب الميل :المضارب  (2)

 .9/312: حيشية ابي عيبديي (3)

 (.434التعريفيّ الفق ية ص) هو الصر اف ني بي ي  الدراه  والد ي ير: الصيرفي (4)

 .،  ابسيقطة مي  (5)

 (ن و  ا)سيقطة مي  (6)

 (.ب)سيقطة مي  (7)

 .433ورقة : األ  يس (8)

 .48التعريفيّ الفق ية ص .إ نير الشي  مع العل  ب   :الج ود (9)

لسيي ) وهي في األصل مصدر قبل إذا نفل و قبل بيلا  إذا صير قبي  ني نفي  :لغة: : الرفالة (10)
 (.44ص/2العرب  
فاااي  األصااايلذماااة  اااا  ذماااة النفيااال إلاااى،  الااااميينفااايفّ ،  ماااعنفااال  در بفاااتح النااايف مصااا :وشةةةرعا

 .494: مع   لغة الفق ي المطيلبة بيلحق ، 
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نااذا قاااى علياا  بقيمتاا  يااو   (1)الشاا ود ف  علاا  قيمتاا  يااو  ال حااود ولنااي قيمتاا  يااو  اإلياادا 
 . (2)اإليدا 
و ن ناار  (3)(م ااي بعت ااين)ذا قاايل المااود   للمااود   وهبااّ الوديعااة م  ااي نو الم تقااي إوفااي      

بعااد ذلاا   ولااو  حااد الوديعااة ثاا  اد عااى ا اا  رد هااي (4)رب الوديعااة ثاا  هلنااّ ف يااامي المااود  
ونقي  البي  ة قبلّ وني نقي  البي  ة ن   رد هي قبل ال حود وقيل غلطّ فاي ال حاود نو  سايّ نو 

قبلاّ ببي تا  نياايال فاي شا ود عليا   (5)(يستودع ي) ل  ّ ن ي دفعت  فج ي صيدق في قولي ظ 
ثاا  ند عااى الاارد  نو (6)(ودع ييساات)قياايس نبااي ح يفااة ونبااي يوسااف وفااي األقاااية لااو قاايل لاا  

 . (8)قيل ليس ل  علي  ش  ث  ند عى الرد  نو ال    يصد ق (7)(فلو)ال    ف يصد ق 
روي , يو ب الاميي إذا هلناّ ناذا  ف  حود الوديعة ع د غير الميل  وفي الفتيو 

عااي نبااي يوسااف وفااي غصااب األ  اايس إذا  حااد الوديعااة ن مااي يااامي إذا  قاال الوديعااة عااي 
 .(9)هلنّ ف يامي    وهلنّ فإي ل  ي قل ي وحيل  حود المواع الذي ني ّ في 

ول اي  في الم تقي      اول ياامي بايل حود وني لا  يح  ف ]إذا ني ّ الوديعة نو العيرية مماي يح 
 .(11()10)[يامي
إذا  حد الوديعة في و   الميل  ف ب ي  علاى طلاب ماي   سخة اإلمي  السرخسيوفي        

لايس لا  ع ادي   (1)[لا ]عتي ليشانر  علاى الحفاظ فقايل الميل  بجي قيل ل  الميل  مي حيل ودي
 . (2)وديعة ف يامي في قول نبي يوسف

                                                
وااااع الر ااال ميلااا  ع اااد  خااار ليحفظااا  لااا  ماااي غيااار ، وااااع شاااي  تحاااّ ياااد  خااار لحفظااا   : اإليةةةداع(1)

 .44: مع   لغة الفق ي .ن ر

 .444/ 40المبسوط (2)

 .بعت ي( ب و  ا)في  (3)

 .9/390: حيشية ابي عيبديي (4)

 .يسترد ع ي( ب)في  (5)

 .يسترد ع ي( ب)في  (6)

 .ولو( ب و  ا)في  (7)

 .433الورقة  :يفا  يس ال يط (8)

 .433الورقة :اف  يس: ي ظر (9)

 (.ن وب)سيقطة مي  (10)

 .ل  ا د ل ي توثيق في ني مصدر مي مصيدر الفق  الح في المتوفرة لدي (11)
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لو  حد الوديعة في و   العدو بحيث يخيف علي  التلف ني نقرَّ ثا  هلناّ  وفي الم تقي    
ب اي  نقارو وعي نبي يوسف لو  حدهي ث  نخر  ي بعي  ي . ف يامي نذا روي عي نبي يوسف

 ي فقاايل صاايحب ي دع ااي وديعااة ع ااد  اي ترن ااي ع ااد  وهااو قاايدر علااى باااوقاايل لصاايحب ي نق
وديعاااة وني نااايي ف يقااادر علاااى نخاااذهي ف اااو علاااى  وهااايحفظ اااي ونخاااذهي إي شاااي  ف اااو بااار  
 .(5)نل  في الم قول (4)(ذانه)مايربة و (3)(ب ) الاميي األول ونذا لو قيل ل  اعمل

 وقاايل شاامس األئماااة خااراال  نمااي فااي العقااير فاا  يااامي ع ااد نبااي ح يفااة ونبااي يوسااف
ومااي المشاايي  مااي قاايل فااي العقااير يااامي , فياا  روايتاايي عااي نبااي ح يفااة  (7)(و) (6)الحلااوا ي
 .(9)(8)(بيإل مي )بيل حود 
 :(10)في الج ود -:جنس آخر
ف ياامي ولاو قايل (.  يدارميتابيف) (11)إذا قيل المود  سقطّ الوديعة بيلفيرسية وفي ال وازل

   .(12)يامي( ن د  بف)نسقطّ بيلفيرسية 
ف يااامي فااي الااو  يي ألي  (1)قاايل الشااي  اإلمااي  األسااتيذ ظ ياار الااديي الميرغي ااي ي 

ولاو قايل ف ندري  ,الفتاو  عليا و إذا لا  يتار  الوديعاة ولا  ياذهب المود  ف يامي بيإلساقيط 
                                                                                                                                                 

 (.ن وب)سيقطة مي  (1)

 .4/488: للسرخسي/المبسوط: ي ظر (2)

 (.ب)مي  سيقطة (3)

 .وهذا( ب)في  (4)

 .4/488:  للسرخسي/بسوط الم (5)

 .سبق تر مت  في المقدمة(6)
 (.ب)سيقطة مي  (7)

 (. ا)سيقطة مي  (8)

 .4/430: م مع الامي يّ:ي ظر (9)

 . خر يال ل  يعتبر    س( ب)في ال سخة  (10)

خا ف العارب ، با د فايرس  اللغة التي تسامى فاي الساي ال ايس بيلع مياة ، والع ا  ها  :الفارسية هي (11)
وافع ااااا  الاااااذي فيفصاااااح وفيبااااايي ن مااااا  واي نااااايي عرباااااي . بلاااااد ذو  يااااال وال سااااابة اليااااا  فيرساااااي . هااااا  

 ( .4/441):العي ي  /الب يية في شرح ال داية . ، ( 4/443)ي ظر  لسيي العرب .ال سب

 .442الورقة  :ال وازل (12)



 كتاب الوديعة القسم التحقيقي

 

 
444 

نايعّ الوديعة نو لا  تااع ف )الوديعة نو ل  ناع يامي  ولو قيل ف ندري  (2)(ناعّ)
 .(4) (3)(مييا

, ف ياامي نيااي  ي ولو قيل ايعّ فيلقول قولا  ولاو قايل لا  ياذهب ماي مايلي شا 
ابتاادا  ف ادري   -:ولااو قاايل . ولااو قاايل ذهبااّ الوديعااة وف ندري نيااف ذهبااّ ه فاايلقول قولاا  

 (5)(وقبااّ)نيف ذهبّ ه نختلف المتجخروي واألصح ا   ف يامي ولو قيل بعّ الوديعة 
  .(6)ل  يقل دفعت ي إلي   ثم  ي ف يامي مي

و قايل اولا, و سايت ي فاايعّ ياامي  (7)(وقماّ)ولو قيل واعّ الوديعة بايي يادي  
الادار و  (9)عرصاةمايفال ف يحفاظ فاي (8)ّواعّ بيي يدي في داري والمسجلة بحيل ي اي ني 

صر ةاال ل ي نرز نوي حتعرصة الدار ف 
 داريعد  ال (11)واي نيي ممي ,الذهب و حوهي فنذل  (10)

ل  ف يامي ولو قيل ف ادري واعت ي في داري نو في موااع  خار ياامي ولاو قايل  حرزاال 
                                                                                                                                                 

 ير الديي النبير بي عبد العزياز الميرغي اي ي، الملقاب هو الحسي بي علي ظ :انييظهير الدين الميرغين(1)
د و ، وشااامس األئماااة محمااابي عمااار باااي مااايز بظ يااار الاااديي، تفقااا  علاااى ياااد برهااايي الاااديي النبيااار عباااد العزياااز 

، نايي فقي اي ومحادثي  يشاارا صايحب الخ صااة دي، وتفقا  علاى ياد  هااي ر المحفاوظ اباي نختا  طيهر وز  ااف
ي ظااار طبقااايّ . تااايو ، والميرغي اااي ي  سااابة الاااى ميرغي ااايي، بلااادة بفرغي اااةللعلااا ، صااا ف نتااايب افقااااية والف

 .43/443سير نع   ال ب   . 341الح فية 

 .واعّ( ب)في  (2)

 .واعّ الوديعة نو ل  ناع يامي: وردّ( ب)في  (3)

 .404: للميرغي ي ي/، الت  يس والمزيد424:الواقعيّ: ي ظر (4)

 .فقباّ(  ا)في  (5)

 .9/340: عيبدييحيشية ابي  (6)

 .فقمّ( ب و  ا)في  (7)

 . نيي(ا و ب)في  سخة  (8)

التعريفايّ )الماراد با  موااع الحارب "نقاي  بيلعرصاة ث ثاي: "وسط الدار وسايحت ي وفاي الحاديث :العرصة (9)
 (.412الفق ية ص

 (.1/124:لسيي العرب )شر  الدراه  والد ي ير وقد صرهي صرا غير  : الصرة (10)

 (.مي) سخة بزييدة في  (11)
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ولاو ,  (1)(بايب)دف ّ في داري نو نرماي و سايّ مني  اي لا  ياامي إذا نايي للادار نو النار  
 . (2)قيل دف ّ في مواع  خر و سيّ مني  ي يامي

 
 

- : (3)نوع منه
ايي خاار  ماي الطيحو  وفاي فتايو  ال ساافي  اة لي ظاار الاى المااي  فسارقّ الح طااة ني طح 

 .تر  البيب مفتوحيال و ب ع د  مي الطيحو ة يامي بخ ف مسجلة الخيي 
فاي اللياال  (5)(تقب لسام)فقاي  (4) (تقب لسام)صاورت ي خايي فيا  م ايزل وبياّو ولناال بياّ 

ي بيتايال وسارق م ا  مايفال فإ ا  ف يااام (6) قابوخار  وتار  بايب الخايي مفتوحايال ف اي  الس اايرق و 
مااي فااتح باايب القفااص بخاا ف مسااجلة الطيحو ااة أل اا  لمااي قباال  (7)( ظياار)فاايتح الباايب وهااو 

 . (8)الوديعة و ب علي  الحفظ وبترن  يامي
الوديعااة إذا نفساادت ي الفااجرة وقاااد اط لااع المااود   علااى  قااب معاااروف اي  فااي ال ااوازلو 

لوديعااة راااي ألي صاايحب ا (9)(عليا )اخبار صاايحب الح طااة اي هاذا  قااب الفااجرة ف اااميي 
 .(11)(10)(امي)ب  واي ل  يخبر  ول  يس د  

                                                
 .حيئط( ب)في  (1)

 .418الورقة : الواقعيّ بع مة ال وي (2)

 ..  س  حر( ب)في  (3)

 .متقبل(ن)في ال سخة (4)

 .متقبل(ن)في ال سخة (5)

ّ  الاحيئط ن ي ب لغّ فاي ال َّْقب  خر    قب  الثَّْقب  فاي ن ي  شي   : ْقب  نَّ ال (6)  ( .4/440:لسيي العرب ).  ق ْب

 . ظر( ب)في  (7)

 .4/421: ، م مع الامي ي1/314ّ: ، الفتيو  ال  دية 9/394: حيشية ابي عيبديي  (8)

 .علي ي( ب)في  (9)

 .يامي( ب)في  (10)

 .441: ال وازل: ي ظر (11)
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علي اااي  (2)(فخااايف) (1)(بئاااغي)ماااي الصاااوف ورب الوديعاااة  يئيال واي ني اااّ الوديعاااة شااا 
ذلا   (4)(رفاع)فاي ولا  يحتال إلى القياي حتى يبيع ي فإي ل  يفعل  (3)(يرفع ي)قيل  الفسيد و

 .  (5)ذل  ف يامي
مااي ذلاا   (6)المااود   إ سااي يال بااجي يعيل  ااي فعطبااّ رفااجم ي دابااة الوديعااة إذا نصاايب ي شاا     

بيلخيااير يااامي ني مااي شااي  إي ااامي المااود  ف ير ااع علااى المعاايل  واي  (7)فصاايحب الدابااة
 . (9)(8)(علي )امي المعيل  اي عل  إ  ي دابت  نو ل  يعل  شيئيال ر ع 

إذا لاا   ر يع اايماافحفاار وااامي ف ير ااع علااى اا (10)(فااي داري)ولااو قاايل اخاار احفاار      
 . (11)يني هو سين يال في الدار 

ي يجخذ ال يس بمايل فاي في حي وت  ونيي السلطي (13)( يفواع)ثييبيال  (12)ر ل نود  فيميي    
 (15)(ةظيفااااالو )السااالطيي ثيااايب الوديعاااة أل ااال علاااي   فجخاااذ نعاااواي  (14)(ةظيفاااو )نااال شااا ر 

م ااع الساالطيي مااي ناايي ف يقاادر علااى ع ااد ر اال ره اايال فاايلمود  ف يااامي إذا  (16)[وودع ااي]
                                                

 .غيلب( ب)في  (1)

 .خيف(  ا)في  (2)

 .يدفع ي( ب)في  (3)

 .دفع( ب و  ا)في  (4)

 .443الورقة  :ال وازل: ي ظر (5)

 (.440 4:لسيي العرب ) ال   ، ينوي فاي ال يس وغيره  :َطب  العَ  (6)

 .الوديعة (ب)في (7)

 (.ب)سيقطة مي  (8)

 .424: الواقعيّ: ي ظر  (9)

 .لداري( ب)في  (10)

 .4/344: م مع الامي يّ (11)

: ي ظااااار المغااااارب.البياااااي  بااااايلعوا  : وقيااااال. الفااااايمي بااااايئع الفوانااااا  حساااااب حيشاااااية المصااااا ف:  فاميةةةةةا (12)
 (.ب الفي بي.)348

 .فواع ( ا وب)في  (13)

 .خليفة( ب)في  (14)

 .الوخليفة( ب)في   (15)

 .وواع ي( ،  اا) سخة في (16)
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والسلطيي ونذا ال ايبي إي نخاذ ال بيياة دراها   (1)(عيال ئإذا نيي طي)نمي يامي المرت ي . فع ير 
ونااذا , ولصاايحب الوديعااة الخيااير باايي تاااميي الماارت ي والساالطيي](2) ]دراهاا  طيئعاايال يااامي 

 .  (3)عيال ياميئال يبي إذا نخذ ال بيية دراه  طي
                                                

 (.ب)سيقطة مي  (1)

 (.ن و  ا)سيقطة مي  (2)

 .441الورقة :ال وازل (3)
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راف م روحيي في الش يدة (1)ل يبيعيال ويصير ائونذا الصر اف اي نيي طي  . (3)(2)والص 
وذهاب القاو  نيااي  (4)( نتيبا)ر ال قاي  ماي نهال الم لاس وتار   غصب الفتيو وفي 

فااإذا قاايموا  (6)اسااتحفظ   (5)(فقااد)فترنااوا فاااي  ااام وا ألي األول لمااي تاار  النتاايب ع ااده  
واي قاي  واحاد بعاد واحاد اامي .فام وا  ميعيال  (8)(7)(الملز )وترنوا النتيب فقد ترنوا الحفظ 

 . (9)امي األخير ألي األخير تعي ي للحفظ فيتعي ي للاميي
ع اااد  )وقااايل هااذا الثاااوب  (11) ]إلااى ر ااال[اصاال المساااجلة ر اال  اااي  بثاااوب (10)(و) 

وديعة نو واع الثوب ع د  ول  يقل شيئيال فغايب صايحب الثاوب ثا  غايب ااخار بعاد  وتار  
ولاااو قااايل ال ااايلس ف نقبااال  .وااخااار قبااال عرفااايال ه اااي  اااامي أل ااا  نود  عرفااايال  (12) (الثاااوب

الثاوب ف ياامي أل ا  صار ح بايلرد  فا  يصاير  (13)(فااي )بيي يدي  وذهب   الوديعة فواع
 .  (14)مودعيال بدوي القبول

                                                
وماي هاذا . بى الخرا  والمي  والحوض ي بي  و ي بيا   معا  ال ايبي الاذي ي ماع الماي  لإلبال :الجابي (1)

وماااي هااذا المع اااى . 41/449:لسااايي العاارب  .المع ااى ساامى  ااايبي الخاارا  والزناااية والعشااور ف ااا  ي مع ااي
 .سمي  يبي الخرا  والزنية والعشور أل   ي مع ي

 . سيقطة مي ال سخة  ا(2)

 .2/428:الفتيو  ال  دية  (3)

 .نتيب( ب)في  (4)

 .وقد( ب)في  (5)

ف ظ  الشي  بيلنسر حفظي  :است فظهم (6)  (.44/ 4:مختير الصحيح ) حرس ح 

 .الملتز ( ب و  ا)في  (7)

ناوي الحنا  مقتاايي ل خار علاى : واصاط حي. امت ي  ا فني  الشي  عي الشي : الم زمة لغة:الملزم (8)
مع ى ني الحنا  بحياث لاو وقاع يقتااي وقاو  حنا   خار نقتااي  ااروريي نيلادخيي لل اير فاي ال  اير وال اير 

 (.444ريفيّ لل ر ي ي صالتع)للدخيي في الليل 

 .423ورقة  :ال وازل (9)

 (. ا)سيقطة مي  (10)

 .و ب سيقطة مي ال سخة ن(11)

 .سيقطة مي ال سخة ب(12)

 .واي ( ب)في  (13)

 .423الواقعيّ بع مة السيي الورقة  (14)



 كتاب الوديعة القسم التحقيقي

 

 
444 

ر ل دفع الى  خر مر ا
اًل 1)

وقايل لا  اساق با  ارااي وف تساق با  ارض غياري فساقى  (
لثااي ي لاااي  قباال اي يفاارل مااي السااقي إي . ارض ااماار ثاا  سااقى ارض الغياار فاااي  الماار  

 .   (2)واي اي  بعد مي فرل ف يامي . امي 
نصاال المسااجلة المااود   إذا خاايلف فااي الوديعااة ثاا  عاايد الااى الوفاايق باار  مااي الاااميي 

 (4)(وفاي)بخ ف مي إذا  حد الوديعاة نو م اع حياث ف يبارن إف بايلرد  إلاى الميلا   (3) (ع د ي)
 . (7)الى الوفيق  (6)(ودعبيل) إف ح ا   ف يبرن عي الاميياألص (5)اإل يرة واإلعيرة (4)(وفي)
(7) . 

الونياال باايلبيع إذا خاايلف فيسااتعمل العبااد ثاا  عاايد الااى الوفاايق فبيعاا  بمااي  (8)وفااي الرواااة    
 (9)(تبااعسالم)نمر ب   يز ونذا الونيال بايلحفظ والونيال بيإل ايرة وافساتئ ير والماايرب و

تباعيال نمي سحي ت  ث  عيد الى الوفيق عيد مايربيال ومالميل لي فق في  (10)(دفع)إذا خيلف و
راال ئ   د  وتر  تلا  ال ي اة إي نايي سايالمستعير ث (11)(نو)مستج ر الدابة إذا  و  اي ف يردهي 

                                                
 4)  وو اادّ فااي الفتاايو  ال  ديااة نلمااة مسااحية باادف م  ااي،(قاايموس ماايدة ماارر)المسااحية : ماار ا  :المةةر   (1)
/404.) 

 .423الورقة  :بع مة البي  الواقعيّ: ي ظر (2)

 . ا.سيقطة مي ال سخة ب(3)

 .ففي(  ا)في  (4)

وتمليا  الم ايفع بعاوض إ ايرة وبغيار , عبايرة عاي العقاد علاى الم ايفع بعاوض هاو مايل :اإلجارة واإلعةارة (5)
 (.49التعريفيّ لل ر ي ي ص. )عوض إعيرة

 .بيلقود( ا وب)في  (6)

 .4/494: ، لسيي الحني 9/321: ، حيشية ابي عيبديي 2/28: تبيي الحقيئق (7)

نثياار هااي النتااب التااي تحماال اساا  الرواااة فااي الفقااة الح فااي ولعاال المصاا ف يقصااد نتاايب  :الروضةةة  (8)
ثيارة الفيئادة نصاغيرة الح ا  ( حاي ي خليفاة)وهاي نماي قايل ( ها114ّ )الرواة في فرو  الح فية لل يطفي 

 .4/834: ي ظر نشف الظ وي. ريبة وفي ي فرو  غ

، إ لاى التمر عْبا  ن م ْست  : الامثل وفاي ب ايع ت  ،  عل : ع ْبااْست   و الشي  عْبا  ن  :المستبضع (9) ر   ه   
ي   ه ر ن يَّ  وذل   (.9/42لسيي العرب )؛التمر معد 

 .رفع( ب و  ا)في  (10)

 .و( ب)في  (11)
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تار   ي اة  (2)(إذا) (1)(واقفايال )نمي إذا نايي . ع د ال ي ة فعلي  الاميي إذا هلنّ الدابة بعد ال ي ة 
إذا خايلف ثا  عايد الاى الوفايق  (4)نو ع ايي (3)ي  شارنة مفيوااة ي ة الخ ف عيد نمي يال والشار 

 (5) .عيد نمي يال 
د  إذا ساايفر بماايل الوديعااة ف لاا  ف يااامي ع ااد ي واألب  -:وفااي ال اايمع الصااغير     المااو 

بميل الصبي وهلا  ف ياام يي إف إذا ترناي زو تي ماي هيه اي والونيال  (6)(اسيفر )والوصي إذا 
 . (7)فر ب  ياميبيلبيع بيلنوفة إذا سي

فاإي نايي  (10)ل  يني ل  حمل ومؤ   (9)(إي)إذا سيفر ب  ف يامي  (8)والونيل بيلبيع المطلق
حمال ](13)(إذا لا  يناي لا )ياامي  (12)(لا ) (11)( لبماي)وفاي الماود  إذا سايفر . نايي ياامي

بد  مي السفر واي نيي لا  باد  ماي السافر فناذل  ع اد نباي  (14)[ومؤو   فإي نيي إي ل  يني ل 
 . (15)ح يفة ف يامي 

                                                
 (. ا)سيقطة مي  (1)

 .نو(  ا)في  (2)

ماايف وتصااارفي ودي اايال ني المشااايرنة فااي نااال , هااي ماااي تااام ّ ونيلاااة ونفيلااة وتسااايويي: شةةررة مفاوضةةةة (3)
 (.444التعريفيّ الفق ية ص. )شي 

وتصاح ماع التسايوي فاي المايل دوي الاربح وعنسا  , وهي مي تاام ّ ونيلاة فقاط ف نفيلاة: شررة عنان (4)
 (.444عريفيّ الفق ية صالت.)وبعض الميل وخ ف ال  س ف ي المشيرنة في شي  خيص

 . 4/344: درر الحني  شرح م لة األحني   (5)

 .سيفر( ب و  ا)في  (6)

 . 130: ال يمع الصغير(7)

 (.409التعريفيّ الفق ية ص.)مي يدل على واحد غير معيي :المطلق  (8)

 .إذا( ب)في  (9)

م ْؤ  ة  ه و  : مل ومؤنه (10) ْمل  و  ْمل ا   ي ْع  اي ف اي   ْقل ا   إل اى ظ ْ ار  ن ْو  و الشَّْي   اْلم ْحت ي   إل ى ح  ي ي ْحت ي   ف ي ح  الَّذ 
 (.4/414درر الحني  شرح م لة األحني  ) إل ى ن ْ ر ة  

 ..سيقطة مي  ا (11)

 .ف(  ا)في  (12)

 .واي نيي ل (  ا)في  (13)

 (.ن)سيقطة مي  (14)

 .134: ال يمع الصغير  (15)
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 :جنس آخر 

فلمااي علاا  نخااذ , ر اال لاا  علااى  خاار خمسااوي درهماايال فيخااذ غلطاايال سااتيي  وفااي الفتاايو 
 . (1)العشرة ليردهي ف لنّ يامي خمسة نسداس العشرة في ذل  القدر قرض والبيقي نمي ة

 ال اادار معلاا  قاايل للصاابي خااذ هااذا الثااوب وا علاا  فااي  قااب م مااو  ال ااوازلوفااي غصااب     
ففعل فاي  والثاوب لغيار  ف ااميي علاى المعلا  وف علاى الصابي أل ا  لايس بتااييع أل  ا  

 (2).حياروي
سااطح ي للت فيااف وطاارف مااي ب (3)اماارنة غساالّ ثااوب ر اال باايأل ر وعلقااّ علااى خااص       

علااى السااطح إي ناايي للسااطح  (4)(واااعّ)ولااو . ّالثااوب مااي ال ي ااب ااخاار فاااي  ااام 
 .(5)اميتف  خص  
يال فاي فق بعاا ي وهلا  البايقي ليانينو إي ني ّ دراها  نو د اي ير  (6)(الوديعة) األصلوفي      

البااايقي صاااير اااايم يال  (7)(فخلط اااي)ياااامي ماااي ن فاااق دوي البااايقي فاااإي  اااي  بمثااال ماااي ن فاااق 
د  الااى مواااع  ثاا  .ل ميع ااي المااود  إذا نخااذ بعااض الوديعااة لي فقاا  فااي حي تاا  ثاا  باادا لاا  فاار 

 .  (8)اي  ف يامي
ى مود  غيب عي بيت  ودفاع مفتايح البياّ الاى غيار  فلماي ر اع الا -:فتيو  نلفالي وفي    

 .(9)دفع المفتيح الى غير  ل  ي عل البيّ في يد غير ببيت  ل  ي د الوديعة ف يامي و 
                                                

 .424الورقة  :الواقعيّ بع مة العيي (1)

 .4/440: م مع الامي يّ ,ل  ن د  في ال وازل (2)

 4/41:مختير الصحيح / البيّ مي القصب : خص   (3)

 .ايعّ(  ا)في  (4)

 .1/314: الفتيو  ال  دية (5)

 (.ب)سيقطة مي  (6)

 .فخلط (  ا)في  (7)

 ..44/444: المبسوط (8)

 .9/334: ، حيشية ابي عيبديي4/414: البحر الرائق (9)
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 فصل الثالث
 في الدفع الى الغير

 (4)(مااي) (3)( انتساابت) لبماي ماي ذهااب (2)(1)(نساايور)نمااة اشاتّر  وفاي فتاايو  ال سافي
ر ااا ال ف لناااّ ع اااد الماااود  ياااامي الماااود  أل  اااي مااايل  (5)( فجودعتااا)دار الماااولى  (4)(ماااي)

 .(6)المولى
  

ر اال دفااع حمااير  الااى  خاار فغاايب الحمااير فقاايل المااود  لصاايحب الحمااير خااذ حماايري      
ف ياامي أل ا  , ثا  إي الماود  رد  حماير , وا تفع ب   حتى نرد  علي  حمير  فاي  فاي ياد  

 . (8()7)مجذوي بيلقبض
 (12)(فجعطاي ) (11)الخفايف (10)خار  الاى القار  ليخارز (9)خفايف م مو  ال اوازلوفي  

اي اخااذ الاادار للساان ى ف يااامي  (13)(فااايعي)ر اال خف اايي للخاارز فواااع مي فااي دار ر اال 
 .(15)ف يسني مع  امي أل   مود  نود  (14)(ر ل)واي واع في دار 

                                                
 .نسيوير( ب)في  (1)

مع اا  لغااة .نسااورة ونساايور ، مااي يلاابس فااي المعصاا  مااي الحلااي مع اايبااا  الساايي ونساارهي   :السةةوار (2)
 .499: الفق ي 

 .ننتسبّ( ا)ننتسب وفي ( ب)في  (3)

 .في( ب)في  (4)

 .ونودعّ( ب و  ا)في  (5)

 .4/989: م مع الامي يّ (6)

ر ع ا  ونذي للت ايرة ونطلاق لا  التصارف ماي مااوف  إي الماجذوي لا  هاو الاذي فا  الح ا:مةذوون بةالقب  (7)
 (. 480التعريفيّ الفق ية ص)ومي ولي  إي نيي صغيرا, نيي عبدا 

 .4/444:م مع الامي يّ (8)

 .4/44:مختير الصحيح / الخفيف الذي يص ع افخفيف، التي تلبس : خفاوال (9)

ْرز  : ليخرز (10)  (.311/ 2:لسيي العرب )خييطة األ د   : الاخ 

 444مختير الصحيح / الذي ي ظ   :  خرز الخفاو (11)

 .فجعطى( ب)في  (12)

 .وايعي( ب)في  (13)

 .لر ل( ب)في  (14)

 .1/311: الفتيو  ال  دية (15)
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ى ماااي نودعاا  ثاا  اسااتحقّ لااا  الوديعااة الاا (1)(دفااع)وفااي وديعااة األصاال الماااود  إذا  

مي   . (3)(2)(ني الثلث شي )يامي ولو قيل ل  ادفع ي إلى ف ي فدفع ث  استحقّ ي اَّ
يفاايرق األول ف اااميي  غياار  ف لنااّ ع ااد الثااي ي اي لاا  المااود   إذا دفااع الوديعااة الااى

وع اادهمي , فاايي فاايرق ااامي األول ع ااد نبااي ح يفااة وف يااامي الثااي ي (4)(واحااد م  مااي)علااى 
لااااو ااااامي األول ف ير ااااع علااااى الثااااي ي ولااااو ااااامي الثااااي ي  (5)(لنااااي)يااااامي اي مااااي شااااي  

افول ولو دفاع الماود   الوديعاة الاى  خار باجذي الميلا  نو بغيار إذ ا  ثا   (7)(على) (6)(ير ع)
نج اا  دفاع الااى الميلاا  وهااذا إذا دفاع الااى الغياار بغياار  (8)ن ايز الميلاا  خاار  الماود  مااي الب اايي

 (11).بيّ المود  فدفع ي الى  ير  ف يامي (10)(احترق)بيي  (9)(ارورةل)ارورة فيي دفع 
 (11).يامي
هاذا إذا لا   فاي صالح األصال (12)[الحلاوا ي] ماةئقايل شامس األونذا فاي ماي يشاب  هاذا       

األ  بااي نمااي إذا نمن اا  الاادفع إلااى مااي فااي عييلاا  فاادفع ي الااى  (13)(الااى)ي ااد بااد اال مااي الاادفع 
 .(14)ن  بي يامي

                                                
 .رفع( ب)في  (1)

 (.ب و  ا)سيقطة مي  (2)

 .4/449: م مع الامي يّ (3)

 .نحدهمي( ب)في  (4)

 .ولني( ب و  ا)في  (5)

 .ر ع(  ا)في  (6)

 (.ب)سيقطة مي  (7)

 34:الن ف ( و عل ي بي  مي زرعي)مواو  للخ فة بيي الشيئيي ووسط مي قيل تعيلى :الَبين  (8)

 بارورة( ب و ا)في  (9)

 .نحترقّ(  ا)في  (10)

 .444/ 4: ، م مع الامي ي3/142ّ: م مع األ  ر في شرح ملتقى األبحر (11)

 (.ن)سيقطة مي  (12)

 .مي( ب)في  (13)

 .9/338: بي عيبديي حيشية ا (14)
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نيااايال هااذا إذا ناايي الحريااق غيلبااي نحاايط  هر زادة فااي نتاايب الصاالحواخااوقاايل اإلمااي  
لااو قاايل  وفااي القاادوري ,بم اازل المااود  نمااي إذا لاا  ينااي محيطاايال يااامي بيلاادفع الااى األ  بااي 

ادق ع اد نبااي  (1)(وقاع)الماود   الحرياق فاي بيتاي فادفعّ الوديعااة الاى غياري للاارورة ف يص 
 .(2)ح يفة ونبي يوسف

 . ي عل  إ   وقع الحريق في بيت  قبل قول  و إف ف إ وفي الم تقى      
وديعااة فاادفعت ي الااى  اايرة ل ااي ف لنااّ  (3)(وع اادهي)اماارنة حااارت ي الوفااية  وفااي ال ااوازل      

 . (5)اميتنحد مي عييل ي ف  (4)(بحارت ي)ع دهي اي ل  يني وقّ وفيت ي 
 في العيال -:نوع منه 

ودفع الوديعة الاى هاذا المساتج ر اي نايي لنال  المود  إذا ن ر بيتيال مي دار  مي ر ل
وناال واحااد م  مااي ياادخل علااى صاايحب   (6)(غلااق علااى حااد  يااامي واي لاا  يناي)واحاد م  مااي 

الماااود  إذا دفاااع الوديعاااة , (9)(األصااال)ونصااال هاااذا فاااي , (8)ف ياااامي (7))ماااي غيااار حشااامة
 ف ,  ير نو ولد  نو والدي  نو ن (11) ورقيقنمي في عييل   حو امرنت   (10)(الى)

                                                
 وقّ( ب)في  (1)

 .3/409: ي ظر ال داية شرح البداية (2)

 .وع د ( ب)في  (3)

 (. ا)سيقطة مي  (4)

 .444ورقة :ال وازل: ي ظر  (5)

 .سيقطة مي ب(6)

ْشَمة  (7) ا   ون ستاحي الة   شُّميال ن ي ن ت ذ مَّ شَّ   م   ت اح  ش   ، وا   اي أل ت اح   (434/ 44:لسيي العرب .)و الاح 

 .444ورقة  :ال وازل: ي ظر   (8)

 .نصل( ب)في  (9)

 (.ب)سيقطة مي  (10)

والااارق بيلنسااار العبودياااة وهاااو ، رق الشاااي  يااارق ماااي بااايب اااارب خااا ف غلاااظ ف اااو رقياااق  :الرقيةةةق (11)
مصدر رق الشخص يرق ماي بايب اارب ف او رقياق ويتعاد  بيلحرناة وبايل مزة فيقايل رققتا  نرقا  ماي بايب 

 ااو مرقااوق وماارق ونمااة مرقوقااة ومرقااة قيلاا  ابااي الساانيّ ويطلااق الرقيااق علااى الااذنر واأل ثااى قتاال ونرققتاا  ف
شحيح ونشحي  وقد يطلق على ال مع نياي فيقيل عبيد رقيق وليس فاي الرقياق صادقة : و مع  نرقي  مثل 

 .432: المصبيح الم ير.ني في عبيد الخدمة 
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ذا (2)دوي المييومة (1)يامي وفي األ ير نراد ب  المشيهرة نو المسي  ة ثبّ اي للمود  اي  وا 
زادة  خاواهرذنار اإلماي  ,  اي ياع الوديعة إلى مي في عييل  هل ياع ع د مي في عييلا  

 .(4)(3)(اي ل  ذل )في شرح ال يمع النبير في نتيب السرقة 
الذي يسني مع  وي ري علي   فقت  فايي   اي  عاي  :تفسير العييل شرح الطحيويوفي 

الدفع الى مي في عييل  مع هذا دفع إلي  قد ذنر ي في الفصل افول واألبواي نيأل  بي حتاى 
نو  مااي فااي عييلاا  فااي ساارقة ال اايمع النبياار وف يشااترط فااي حااق ولااد  الصااغير  (5)(يشااترط)

حلاة نخار  وهاو ف ي فاق علي اي والازو  فاي م ةحتى لو ني ّ الزو اة تساني فاي محل اوزو ت  
 .(6)وف ي   إلي ي ودفع الوديعة إلي ي ف يامي

 
وناااذا لاااو دفعاااّ المااارنة الاااى زو  اااي ف ياااامي اي لااا  يناااي هاااو فاااي عييل اااي والولاااد   

 (8).على الحفظ اال نذل  لني يشترط في حق  اي ينوي قيدر  (7)(الصغير)
الوديعاة  (9)(فطلاب)ل ايس ثا  ر اع ع ائالف امرنت  فاي م زلا  الاذي فيا  ودار ل غيب وخ     

فل  ي دهي اي ني اّ المارنة نمي اة ف ياامي واي ني اّ غيار نمي اة وعلا  الازو  باذل  ماع هاذا 
 . (10)تر  الوديعة في البيّ يامي

 
                                                

 (.434ص/4لسان العرب ج) المعاملة شهرا بشهر  المشاهرة(1)
 (404ص/44لسان العرب ج )وهو األجل إلى سنة:المسانهة

 (. 424ص/44لسيي العرب   )ييومّ الر ل مييومة و يوامي ني عيملت  نو استج رت  اليو :المياومة  (2)

 (.ب)سيقطة مي  (3)

 .444ورقة  :ال وازل: ي ظر   (4)

 .شرط(  ا)في  (5)

 .402الورقة : شرح الطحيوي (6)

 (. ا)ي سيقطة م (7)

 .444ورقة  :ال وازل: ي ظر  (8)

 .وطلب(  ا) في  (9)

 .444ورقة  :ال وازل: ي ظر  (10)
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ع ئااالخاايي علااى عبااد  فااذهب العبااد بودا وعااي هااذا قاايلوا فااي ق ااي  خاايي إذا ذهااب  وتاار  
 .  (2)ب  (1)(يعل )ال يس يامي اي نيي سيرقيال وهو 

نلثياايبي إذا تاار  ثياايب ال اايس فااي الحمااي  وخاار  عااي الحمااي  نو تاار  علااى حاا  ق فااي 
 (3)(يملااا )الحماااي  وذهاااب فااااي  ثاااوب الر ااال ف ياااامي بم زلاااة الشااارني  وناااذا نااال ماااي ف 

 . (4)الحفظ ع  
ااي فااي    (5) (عياايل المااود )المااود   إذا رد  الوديعااة الااى م اازل المااود   نو الااى نحااد مم 

  (6). يامي نمي في العيرية هنذا ذنر في ال يمع النبيرفايعّ ف
 . قيل يامي بخ ف العيرية وفي الت ريد   
علااى األول وهااذا إذا دفااع الااى الماارنة للحفااظ نمااي إذا نخااذّ  وهااذا روايااة القاادوري والفتااو    

 . (7)لت فق على  فس ي وهو دفع يامي
إلااى صااغيرة وقيلااّ   ااةيالف  ودفعااّ اماارنة خر ااّ إلااى الحمااي   -:وفااي م مااو  ال ااوازل    

نملاا  ماااي الماااي   -:ادفعي ااي إلاااى ب تااي وهاااي فاااي الحمااي  فلماااي  ااي ّ إلي اااي قيلاااّ ل ااي الب اااّ
امي، واي ني اّ تواحملي ي إليَّ فمألّ فسقطّ في نسّر اي ني ّ اامرة في عييل األ  ف 

بي  على رنسا  . في بيّ زو  ي إي نعيرت ي األ  فنذل  بعثاّ الاى  (8)(ايو )ونذا لو قيلّ ص 
                                                

 .عل ( ب و  ا)في  (1)

 .9/449: حيشية ابي عيبديي (2)

 .ف يمني( ب)في  (3)

 .4/134: ، م مع الامي ي1/204ّ:الفتيو  ال  دية  (4)

 .عييل (  ا)في  (5)

 .9/334: ، حيشية ابي عيبديي 4/441: البحر الرائق,ل  ا دهي في ال يمع النبير (6)

 ..4/434: مختصر القدوري (7)

 .إي(  ا)في  (8)
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قايل وهاذا ماود   نود   (3)(بصارهي)غيبت اي عاي  (2)(إذا)للحفظ اام ّ الب اّ  (1)(ّ الب)الى 
 .(4)وقد ذنر ي الخ ف في  

 :نوع آخر
ماال  ومؤ ااة إلااى بغااداد ر اال نسااتج ر ر اا ال ليحماال لاا   إلااى ر اال  (5)ليدفعاا  شاايئيال لاا  ح 

الر ال ي بغاي ني ف (6)وصال  الاى فو د الر ل غيئبايال فتار  األ يار المحماول علاى ياد ر ال لي
 .(7)يامي
فلاو و اد الر ال لن ا   (8)(النتايب)في مسجلة استئ ير الر ال لحمال  في ن يراّ األصل     

 .(10)ف ي بر (9)(يدفع)ل  يقبل يدفع الى القياي ولو طلب م   القياي وهو ل  
      

                                                
 .البيّ( ا)في  (1)

 .واذا( ب)في  (2)

 .بصر ي(  ا)في  (3)

ساائل نبااو بناار عااي ر اال دخاال الحمااي  فيسااتعمل قصااي  الحمااي  فسااقط مااي )وردّ فااي م مااو   ال ااوازل  (4)
 . .423الورقة (ي  ف   عيريةيد  وا نسّر قيل ف اميي عل

 .]ليدفع ي [. في ال سخة ب و ا(5)

 .]ذل [ .سيقطة مي ب،  ا (6)

 4/414البحر الرائق (7)
 .النتيب ( ب)في  (8)

 .يدفع (  ا)في  (9)

 .4/443: ، م مع الامي ي4/414ّ: البحر الرائق (10)
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ادفعا  إلاى فا ي  (3) ]لا [وقايل  (2)(دره ) (1) ]نلف[ر ل دفع الى ر ل  وفي الم تقى
أل اا  )م اا  ف يااامي،  (5)(فااايعّ)فماايّ فدفعاا  الااى ر اال وقاايل ادفعاا  إلياا   (4)فاا ي باايلري  

ر ل دفع الى ر ل نلف دره  وقيل ل  ادفع  اليو  الى ف ي فل  يدفع حتى ااي  لا  . وص ى
 . (7)أل   ل  ي ب علي  ذل  (6)(يامي

يرفاع البايلض األمار إلاى القيااي  (9)(يرويتاي  صاغ (8)بيلض)نر  بيي حيار  وغيئب نو بيي    
 . (11)يطيب ل  (10)(حصد و )القياي ولو ل  يرفع وفي افرض زر  

 
اة الغيئاب  (12)( فقتا )وفي النر       ات  ويوقاف حص  عليا  فاإذا ندر  الثمارة يبيعا  فيجخاذ حص 
 (14)واي فإذا قاد  الغيئاب اي شاي  اام   القيماة واي شاي  ن ايز بيعا  إي شي  (13)(ويبيع )ل  

                                                
 سيقطة مي ب،  ا(1)

 .دراه ( ب)في  (2)

 سيقطة مي ب،  ا(3)

وهااي مدي ااة مشاا ورة ماي نم اايّ الااب د ونعاا   الماادي نثياارة الفواناا  والخيااراّ وهااي محااط الحااي  :ي  الةةر  (4)
لاااى قااازويي سااابعة  علاااى طرياااق السااايبلة وقصااابة بااا د ال بااايل بي  اااي وبااايي  يسااايبور ميئاااة وساااتوي فرساااخي وا 

يل وعشروي فرساخي وماي قازويي إلاى نب ار اث اي عشار فرساخي وماي نب ار إلاى ز  ايي خمساة عشار فرساخي قا
العمرا ي الري بلد ب ي  فياروز اباي يزد ارد وسامي  را  فياروز ثا  ذنار الاري المشا ورة بعادهي و عل ماي بلادتيي 
وف نعرف األخر  فجمي الري المش ورة فإ ي رنيت ي وهي مدي ة ع يبة الحسي مب ياة بايا ر الم ماق المحنا  

 .444/ 3:الملمع بيلزرقة مع   البلداي 

 .فاي ( ب)في  (5)

 (.ب)يقطة مي س (6)

 .4/444: ، م مع الامي ي1/323ّ: ، الفتيو  ال  دية 2/443: حيشية ابي عيبديي  (7)

 (.14التعريفيّ الفق ية ص)المدر  مي الغ  :بالغ  (8)

 .بيي يتي  وبيلض صغير( ب)في  (9)

 حصت (  ا)في  (10)

ئاااب او بااايي باااايلض  اااي ّ بعباااايرة نيلاااي او وز اااي بااايي حيااااار وغي)444-4/440: م ماااع الاااامي يّ (11)
 (.وصبي

 .يقو ( ب)في  (12)

 .فيسع ( ب و ا)في  (13)

 .فإي( ب و  ا)في  (14)
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الوديعااة إذا ني اّ شايئيال يخايف علي ااي .مار ن  بغيار  ادي  نايي متطوعايال أل اا  ند   (1)خرا  اي ند  
الفساايد وقااد غاايب الميلاا  يرفااع األماار الااى القياااي حتااى يبيعاا  واي لاا  يرفااع ف يااامي ألي 

 .(2)الحفظ على قدر مي نمر ب 
 

                                                
, خذ  السلطيي ي او ا رة غ   و حوهي ث  سمي مييجبيلتثليث ميحصل مي ربح ارض او نرائ  :الخراج(1)

ا  الخر ) فيطلق على الاريب  وال زي  وميل الف  وفي الغيلب يختص باريبة افرض قيل ال سفي 
 . 94التعريفيّ الفق ية ص(ميييخذ  المسلموي مي اموال النفير

 .4/449: م مع الامي يّ (2)
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 الفصل الرابع

 في طلب الوديعة

, وذهااب ييمن  اي ني نحااار الساايعة فترن اا   فالميلا  إذا طلااب الوديعااة فقاايل المااود  
واي نايي عاي غياار )إي تار  عاي رااىال ف لا  ف ياامي ، أل ا  لماي ذهاب فقاد ن شاج الوديعاة 

يااامي أل ا  لايس لا  إ شااي   (1)(وناي ال للميلا )رااى ياامي، ولاو نايي الااذي طلاب الوديعاة 
 . (5)(4)(  اهلل تعيلىاي شي) (3)(يجتي في نتيب العيرية)بخ ف الميل  وتمي  هذا  (2)(الوديعة

إذا طلاااب الميلااا  الوديعاااة فقااايل اطلب اااي غاااداال ف اااي  صااايحب ي غاااداال فقااايل  (6)وفاااي العياااوي    
قبل إقرار  نو بعد إقرار  فإي قايل  هايعّ (7)(متى)المود  ايعّ الوديعة يسجل المود   

اايعّ فاإذا قولا  اطلب اي غاداال إقارار م ا  إ  اي ماي  ألي. راري يلزم  الااميي للت ايقض قبل إق
 . (9)ف يامي أل   ف ت يقض (8)(اإلقرار)قيل ايعّ نيي ت يقايال واي قيل ايعّ بعد 

 (10)(فطلاب)ف ي  نخو  إلي   الي  الميل  إذا قيل للمود   إذا  ي  نخي إلي  فجدفع الوديعة    
احمال  الميلا  إذا قايل للماودال .هلنّ يامي  (11)(فقيل)الوديعة فقيل غداال فلمي عيد إلي  غداال 

إلاايَّ وديعتااي اليااو  فقاايل  عاا  ولاا  يحماال إلياا  حتااى ماااى اليااو  وهلنااّ ع ااد  ف يااامي ألي 
    ((12)).الرد ليسّ علي  مؤ ة

                                                
 .ونيل الميل (  ا)في  (1)

 (.ب)سيقطة مي  (2)

 .في نتيب العيرية يجتي(  ا)في  (3)

 (.ب و  ا)سيقطة مي  (4)

 .2/442: حيشية ابي عيبديي (5)

 سبق تعريف ي في الفصل الثي ي (6)

 .م ي( ب)في  (7)

 .إقراري(  ا)في  (8)

 .424الورقة  :الواقعيّ بع مة البي  ,ل  ا دهي في العيوي (9)

 .وطلب( ب و  ا)في  (10)

 .قيل(  ا)في  (11)

 .4/444: م مع الامي يّ (12)
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رساول الماود  إذا  اي  الاى الماود   وطلاب الوديعاة فقايل ف ادفاع  فتايو  ال سافيوفي 
وهااذا علااى  (1)(رحماا  اهلل)قاايل . إف الااى الااذي  ااي  ب ااي فلاا  ياادفع إلياا  حتااى ساارقّ يااامي 

والميلااا  إذا قااايل للماااود   ماااي  اااي   . رواياااة نباااي يوساااف وفاااي ظااايهر الماااذهب ف ياااامي 
إليا  حتاى  (3)(يادفع)يصد ق  ولا   (2)(فل )نذا فجدفع إلي  ف ي  ر ل وبي ي تل  الع مة  بع مة

 . (4)حتى هلنّ ف يامي
خر  إلى قرية والطريق مخوف فتر  العميمة ع د قروي وقيل ل  إذا بعثّ  (5)مصري  

فبعااث إلياا  بعااد نيااي  فطلب ااي فلاا  ياادفع إلياا  حتااى  [بعثااّ إلياا  مااي يقاابض م اا  فااجدفع إلياا 
 . (7)يامي أل   بيلم ع صير غيصبيال إف إذا نذٌّب  ا   رسول  (6) ]ايعّ
نااايي نو مح اااوراال ماااي لااا  وفاااي األصااال لااايس للميلااا  اي يقااابض وديعاااة عباااد  مجذو ااايال  

وديعاة فايي ظ ار  (8)(ياد العباد)يحار  ويظ ر ا   مي نسب  أل   يحتمل ا ا  مايل الغيار فاي 
 .(9)ا   للعبد بيلبي  ة فحي ئذ  يجخذ 

 
 

                                                
 (.ب)سيقطة مي  (1)

 .ول ( ب)في  (2)

 .يدفع (  ا)في  (3)

 . 14الورقة : النيفي(4)

 . (444ص/4القيموس المحيط  ) والمصراي النوفة والبصرة, دي ةوهو الحاري مي اهل الم:مصري(5)

 .سيقطة مي ب،  اا  (6)

 .4/444: ، م مع الامي ي1/323ّ:الفتيو  ال  دية  (7)

 (.ب)سيقطة مي  (8)

 .4/441: ، م مع الامي ي9/313ّ: ، حيشية ابي عيبديي 2/444: البحر الرائق (9)
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 في االختالف/الفصل الخامس

وقايل )اخار نخاذّ م ا  نلاف درها  وديعاة  (2)(احادهمي) (1)(اختلفي قايل وفي األصل)
 .  (3)ياميااخر نقرات  ف 

ر اال قاايل اخاار نخااذّ م اا  نلااف درهاا   (4)فااي نتاايب اإلقاارار وفااي ال اايمع الصااغير
ولااو قاايل دفعتاا  إلاايَّ نو  ,المقاار   (6)(يااامي)وقاايل ااخاار نخذتاا  غصاابيال  (5)(ّوديعااة فااايع

ولاو قايل لاي ع اد  نلاف درها  وديعاة  ,(7)(اامي المقار)نودعت ي وقيل ااخر نخذتا  غصابيال 
لااي  (8)(لاا  ناايي)ولااو قاايل  ,لمقاار  لاا  نااذبّ وهااو لااي فاايلقول قااول المقاار  لاا فدفعتاا  إلاايَّ وقاايل ا

قاايل (9)(و)ع ااد  ثااوب عيريااة فلبساات  ثاا  رددتاا  علااي  نو ع ااد  دابااة فرنبت ااي ثاا  دفعت ااي الااي  
وعلاى قاول نباي ح يفاة القاول قااول . المقار  لا  ناذبّ هاي لاي فعلاى قول ماي هااذا واألول ساوا  

المقر  
(10) . 

يريي ثا  اساتردهي بعاد مادة فقايل اي في اي  وفي الفتيو  ر ل  نود  ع د ر ل  فّ ال   
في اي ف يحل اف الماود   أل اا  لا  ياد   عليا  فعاا ال  (12)(ناايي)وقايل الماود   ف ندري ماي (11)قاد وميال 

 . (13)ونذا لو نودع  دراه  ول  يز  ي ث  اد عى ع د القبض ن  ي ننثر
                                                

 (.ب)سيقطة مي  (1)

 .ر ل( ب)في  (2)

 .44/449: السرخسي/المبسوط (3)

التعريفايّ )إخباير بحاق ااخار عليا  ويقايل لا  مقار ولاذل  مقار لا ، وللحاق مقار با  : في الشار  :اإلقرار (4)
 (.33الفق ية ص

 (.ب)سيقطة مي  (5)

 امي( ب و  ا)في  (6)

 .فيامي( ا)في (7)

 (. ا)سيقطة مي  (8)

 (.ب)سيقطة مي  (9)

 .4/144: ر الش يد حسي  الدييللصدال يمع الصغير : ي ظر (10)

 (.2/34:عوي المعبود ) بفتح القيف وا  الدال ني فجسي:   قدومي (11)

 (.ب و  ا)سيقطة مي  (12)

 .418الورقة :الواقعيّ بع مة ال وي (13)
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مايئتيي وحلاف ا ا   (2)(عليا )ميئاة ورد  دره  فاج فق ث ث (1)(نلف)ر ل نود  ع د ر ل 
 .(5)أل   صير دي يال علي  (4)شيئيال مي الوديعة فيلقول قول  وف يح ث (3)ا   ل  يحبس

قااابض الوديعاااة ر ااال اسااات ل  وديعاااة إ سااايي بوفاااي ونيلاااة األصااال فاااي بااايب الونيلاااة  
 .(6)فللمود  اي يخيص  المست ل  في القيمة 

                                                
 .ستميئة(  ا)في  (1)

 (. ا)سيقطة مي  (2)

 ( .4/24:صحيح مختير ال)اد التخلية وبيب  ارب و احت ب س    بمع ى حبس الَ ْبس  (3)

 (.94التعريفيّ الفق ية ص)في اليميي يع ي  قا ي  ح ثهو اإلث  والذ ب وال :ال نث(4)

 .418الورقة : الواقعيّ بع مة ال وي (5)

 .3/448: الفتيو  ال  دية (6)
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 الفصل السادس

 في المتفرقات

المود   إذا شرط األ ر للمود   علاى حفاظ  الرهي مي شرح الطحيوينتيب وفي  خر 
 .(1)الوديعة صح  ولو شرط للمرت ي على حفظ الرهي ف يصح  
الغيصب إذا نود  المغصاوب ع اد )ومي هذا ال  س صيّر واقعة بسمرق د صورت ي 

نود  نلااف ر اال .(3)(األصاال (2)(فااي) ,نفتااوا بج اا  يصاح   يأل اار علاى حفظ اار ال وشاارط لاا  ا
دي ايال عليا   (4)(صايّر)ي تا د المود   لا  ني يجخاذ بايأللف الدره  فج نر ث  نود  نلف دره  ع

 .(5)بيل حود ولو نيي بخ ف   س حق  ليس ل  ني يجخذ  ع د ي
ولا   فاي بايب ت بيا  الم ياب ر ال لا  علاى ر ال دياي ميئاة درها  ال اوازل 6[اخار] وفاي

الدراه  في يد  نو قريبة م ا   ّبدي ي إي ني  ((7))صيال قيل  علت ي قصي ع د  وديعة ميئة دره 
ي لااا   ناااي قريباااةال م ااا  ف يناااوي تم ااا  وبحياااث يقااادر علاااى قباااا ي  ااايز وصااايّر قصيصااايال وا 

 .(8)نذا روي عي محمد. قصيصيال مي ل  ير ع إلي ي 
 ال فولدّ ف و لميلن ي ولو ن رهي فيأل ر موفي األصل لو حمل على دابة الوديعة ح 

حتاى يعلا  موتا   (10)(نباداال )رب الوديعاة وف يادري نحاي  هاو ن  مي اّ يمسان ي ولو غيب  (9)ل  
 يرد  على الورثة وني نيي  مستغرقفجي ميّ إي ل  يني علي  ديي   ,ووارث  

                                                
 .4/424: ، بدائع الص يئع194/ 4: ، حيشية ابي عيبديي4/408: در الحني  شرح م لة افحني  (1)

 .وفي( ا )في  (2)

 .،  ابسيقطة مي  (3)

 .صير( ب و  ا)في  (4)

 .4/832: م مع الامي يّ (5)

 (.ن)سيقطة مي  (6)

التعريفايّ . )هاو ني يفعال بيلفيعال ال اي ي مثال ماي فعال: قايل السايد. القاود: القصيص بيلنسر :قصاصا (7)
 (.441الفق ية ص

 .1/328: الفتيو  ال  دية (8)

 .4/408: م مع الامي يّ (9)

 (.ب)سيقطة مي  (10)
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  (2)(1)(وصي  )يدفع الى 
ف يقساا   (4)(فيمااي)للحفاظ  ت ييئاايللحفاظ وهااي ممااي يقسا  نو  (3)(إقتسااميهي)المودعايي إذا 

امي  صف  الشري  الذي سل   إلى صيحب   فيمي يقس  فقبض نحدهمي يئي يتف يام يي ولو 
أل   مود   الماود   وع ادهمي ف ياام يي اعتبايرا بماي ف  (5)قيبضع د نبي ح يفة وف يامي ال

 .(6)ف يقس  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .قاي ( ب)في  (1)

 .44/448: السرخسي/المبسوط (2)

 .اقتسمي ( ب)في  (3)

 .ممي( ب)في  (4)

 (.القيبض)و  ا  في ال سخة ب (5)

 .3/141: م مع األ  ر في شرح ملتقى افبحر (6)



 
 

 -:وهو يشتمل على أربعة فصول 

 

 في المقّدمة  :الفصل األول 

 في عارية الدواب: الفصل الثاني

 في طلب العارية والردّ  :الفصل الثالث

 .في الحّل والحرمة:الفصل الرابع 

 

 كتاب

 العارية
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كتاب العارية
(1)

 

- :وهو يشتمل على أربعة فصول 
 األول في المقّدمة 

 والثاني في عارية الدواب 
 والثالث في طلب العارية والردّ  

 والرابع في الحّل والحرمة
  -:أما األول 
أعلم بأأ  شأرط العاريأة  أو  العأي   أابتف لتنتعأاق  مأع بقأات العأي  حتأى  انأ  عاريأة ف

أأاف ذا أيا عأأّي  انتعاعأأا يأأأتي مأأع بقأأات العأأي  نحأأو ا  يعيأأر مأأ  الأأدراهم والأأدنانير وا لعلأأوق  ًر
)ليتجّمأأل(صأأيرفي دراهأأم 

أعرتأأه هأأيق القصأأعة مأأ  الثريأأد فأ أأيها   :ولأأو  أأال   أأر,  (3)بهأأا (2)
فعليأأم مثلأأم أو  يمتأأم وهأأو  أأرا ذا ذيا  أأا  بينهمأأا مباالأأطة ي أأو  يلأأه دالأأة   (4)(ا لهأأا)و

 .((5))اإلباحة
ع اف ع  رجل االتعار م  رجل ر عة ير  أالأل  محمد (6)لف ب  أيوب  ال  وفي العيو 

  (8)(بيله)في بنائم  ال ا ي و  هيا عارية وهو ًام  (7)(يد لم)بها  ميصم أو  شباف 

                                                
 . 614ينظر التو يف على مهما  التعاريف . فعلية م  المعاورة وهي ااالتعارة :لغةالعارية  (1)

حاشأأأية ابأأأ  عابأأأدي  : ينظأأأر. )والعأأأارن مأأأ   لأأأع ثوبأأأم, تمليأأأه منععأأأة بأأأت بأأأدل  :فيييي االحيييشرع ال ييير ي
 (.969التعريعا  العقهية ص5/474
 . حتى يتجمل( جأ ) يتجمل  وفي ( ب)في النال ة  (2)
ينظأأر المبالأأوط .   المقصأأود اانتعأأاق مأأع بقأأات العأأي  دو  اإلي  فأأي االأأتهته العأأي ا:. ليتجمييل ا ييا (3)

 .(923/ 4)للالر الي 
 .أ لم( ب)في النال ة  (4)

  .7/282: البحر الرائق: ينظر(5)
هو اإلمام المحدث العقيأم معتأي المشأرقب ابأو الأعيد العأامرن البل أي الحنعأي الماهأد عأالم :لف ان أيوبخ (6)

: ينظأر.الأنة 41هأأ و يأل عأا  225مأا  فأي اول شأهر رمًأا  الأنة .على القأان ابأو يوالأفاهل بلخ تعقم 
 .239: ب طبقا  الحنعية1/562: الير اعتم النبتت

 .يد ل( ب)في النال ة  (7)

 .ليله( ب و جأ)في النال ة  (8)
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 . (3) ال أرّدق عليه فهو عارية (2)(فأ  )(1) ّلم وهو بمنملة القرا
 انأأأ  العاريأأأة مطلقأأأة أو الدابأأأة علأأأى المالأأأتعير الأأأوات ف علأأأ وفأأأي شأأأرا الطحأأأاون 
 .(4)مؤ تة

أأي عبأأدن   وفأأي العتأأاوق نعقأأة العبأأد  أأيله ذمأأا  الأأوتم فعلأأى المعيأأر ولأأو  أأال   أأر   
 .(6)فنعقة هيا العبد على مواق  (5)(ذليم)أالتعملم وأالت دمم م  غير ا  يالتعيرق المدفوق 

مؤنأأأة الأأأرّد علأأأى المالأأأتعير وفأأأي الوصأأأب علأأأى الواصأأأب وفأأأي  شأأأرا الطحأأأاونوفأأأي 
الأأرّد علأأى  (7)(مؤنأأة)علأأى ا جأأر وفأأي الأأره   مؤنأأة الأأرد وديعأأة علأأى صأأاحبها وفأأي اإلجأأارةال

 .(8)الراه 
مؤنأأة الأأرّد عليأأم ا علأأى رب األجيأأر المشأأتره  ال يأأاط ونحأأوق  وفأأي العتأأاوق الصأأورق   

 . (9)الثوب 
فأأي الو أ  مطلقأأة فأي غيأأرق نحأأو ا   (10)لأأو  انأ  العاريأأة مقّيأدة وفأي شأأرا الطحأاون 

ق يومأأاف فهأأيق عاريأأة مطلقأأة ذا فأأي حأأق الو أأ  حتأأى لأأو لأأم يرّدهأأا بعأأد مًأأّي الو أأ  مأأع يعيأأر 
ولأأأو  انأأ  مقّيأأأدة فأأي الم أأأا  , اإلم أأا  ًأأأم  ذيا هل أأ  الأأأوات االأأتعملها بعأأأد الو أأ  أو ا 

فح مها ح م المطلقة ذا م  حيث الم ا  حتى لو جاوم يله الم أا  يًأم  و أيا لأو  أالف 
                                                

أأأة المًأأأاربة أيًأأأا وأهأأأل المدينأأأة يالأأأتعملو  هأأأيق اللعظأأأة مأأأأ وية مأأأ  القأأأرا و : القييير  (1) هأأأو والمقاًر
و يأأأل  بالقطأأع مأأأ  حأأأد ًأأأرب الأأأمي  بأأأم أل  رب المأأأال يقطأأأع رأق المأأأال عأأأ  يأأأدق ويالأأألمم ذلأأأى مًأأأاربم

أأأة المجأأأاماة فأأأرب المأأأال ينعأأأع المًأأأارب بمالأأأم والمًأأأارب ينعأأأع رب المأأأال بعملأأأم  : طلبأأأة الطلبأأأة. المقاًر
 .973التعريعا  العقهية صب 968

 .وا  ( ب)في النال ة  (2)

 .366: العيو : ينظر (3)
 .972:شرا الطحاون (4)

 (.ب)الا طة م   (5)

 .8/386: ينظر حاشية اب  عابدي  (6)
 .الره ( جأ )في النال ة  (7)

 .972الور ة : شرا الطحاون (8)

 .9/668: الجامع الصوير (9)
أأأأأع الِقأأأأأأْيد  مأأأأأ  ر ْجأأأأأل العأأأأأرق :و اليُمَقييييييي  ُ  (10) ِقأأأأأأيهد  ههنأأأأأا. مًو ع  الأأأأأين ي ِقأأأأأأيهد  فأأأأأأيم : و الأم   ً لالأأأأأا  ) الأأأأأأمو

 .(3/376العرب
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و أأيا لأأو أمالأأه  (1)هأأيا الم أأا  أ أأرب ذليأأم مأأ  الم أأا  المأأأيو فأأي الم أأا  يًأأم  وأ   أأا  
أع  أأع الأأين االأتعارها ذليأأم ًأأم   (2)الّدابأة فأأي المًو , الأأين أالأأتعملها ولأم يأأيهب الأى المًو

غيرق فح مها ح م العاريأة  (3)(في) و يا في اإلجارة ولو  ان  العارية مقّيدة في الحمل مطلقة
 (5)عليهأا عشأرة م أاتيم (4)(يحمأل)دابتأم علأى أ  العارية المطلقة ذا في الحمل نحو أ  يعير 

عليهأأأا  ولأأأو حمأأل, حنطأأة فحمأأأل عليهأأا  جأأأرا أو حديأأداف مثأأل وم  الحنطأأأة يًأأم   (5)م أأاتيم
رم ممأأا ي أأو  مثأأل الحنطأأة أو ا أأف ا يًأأم  االتحالأأانا ولأأو وأأعشأأرة م أأاتيم شأأعيراف ود أأ  

(6)حمل عليها أ ثر م 
 . (7)لحنطة الشعير ذا انم في الوم  مثل ا عشرة م اتيم م   )

انم ا يًأم  وهأو األصأّ   واهر مادق اإلمام انم يًم  وي ر  ي ر اإلمام الالر الي
 ولو أالتعار داّبة ليحمل عليها عشرة م اتيم شعير فحمأل عليهأا عشأرة م أاتيم حنطأة فعطبأ 

 . (8)يًم   يمتها وح م اإلجارة ح م العارية ولو ماد في القدر 
فأأأي  الالر الأأأي (2)[المصأأأنف واإلمأأأام] (1)(األمأأأام)  أأأال ا ر جأأأااإل أأأد ي رنأأأا فأأأي  تأأأاب 

 :ي ر المالألة على أربعة أوجم نال تم 
                                                

اإلي  اإلطأأأأتق مأأأأ  حأأأأد علأأأأم وفارالأأأأيتم أجمرنأأأأي داد  وحقيقتأأأأم ( : ت ي  )  مأأأأ   المأأأأأيو : الميييي  ون (1)
الأأماق األي  ال أأتم  أأال ا  تعأأالى   ( 271اايأأة -البقأأرة) الأأورة {فأأأينوا بحأأرب مأأ  ا  ورالأأولم } اإلعأأتم وا 

ي تأأأي  رب أأ} بالمأأد وهأأو أمأأر بأأاإلعتم و أأال تعأأالى  أن أعلأأم وشأأرطنا ذالأأماق  (7ابأأراهيم اايأأة )الأأورة {م وا 
ألنأأم منهأأا أ أأي ولأأيله  أأال أبأأو حنيعأأة ومحمأأد رحمهمأأا ا  فأأيم  حلأأف علأأى امرأتأأم أ  ا ت أأر  مأأ   باألي 

الدار ذا بإينم فأي  لها م  حيث لم تالمع ف رج  أنم حانث والمأأيو  لأم العبأد أو الصأبي الأين أطلأق لأم 
لصبية واألمة وا بد م  ي أر الصألة واا تصأار علأى لعظأة المأأيو  بأدو   ولأه لأم التصرف والمأيو  لها ا

ب وفأأي التعريعأأا  العقهيأأة ورد 943:طلبأأة الطلبأة : ينظأأر. ولهأا  طأأأ أل  هأأيا الععأل ا يتعأأدق  بأأدو  الأتم 
 .(912التعريعا  العقهية ص)هو الين فه الحجر عنم : تعريعم 

 .م (ا) في النال ة (2)

 (.في)ال ة بب جأأفي الن (3)

 .عملها( ب)في النال ة  (4)

يا االتعارها لحمل عشرة م اتيم م  حنطة جمأع م تأوم وهأو م يأال معأروف عنأدهم  :مخاتيم (5) طلبأة . )وا 
 .(918التعريعا  العقهية صب 11: الطلبة 

 .مثل وم  الحنطة يًم -----عشرة م اتيم)جات  منقدمةعلى عبارة( ب)في النال ة  (6)
 .972الور ة : طحاونشرا ال (7)

 991-4/997المبالوط للالر الي  (8)
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ا أ  يحمل عليها غير ما عّينم الماله ل   هو مثل ما عّينأم فأي القأدر بأأ  عأّي  أحده
 .حنطة غيرق ا يًم   (3)(عليها) حنطة فحمل

م حنطأأة فحمأأل والثأأاني أ  ي أأالف فأأي الجأأنق بأأأ  أالأأتعار ليحمأأل عليهأأا عشأأرة م أأاتي
عليها عشرة م اتيم شعير ا يًم  االتحالانا أّما لو المي   دراف مأ  الحنطأة ومنأاف فحمأل مثأل 

 .يله الوم  م  الشعير يًم  
فحمأأل مثأل وم  الحنطأأة يًأأم  و أيا لأأو حمأأل  أجأأرا عليهأا والثالأث ا  يالأأّمي حنطأأة 

 . عليها مثل وم  الحنطة تبناف 
عشأأرة م أأاتيم فحمأأل عليهأأا  مالأأة عشأأرة  (4)(ىالأأمّ )والرابأأع ا  ي أأالف فأأي القأأدر بأأأ  

 .(5)يًم 
 :جنس آخر

والعبأد المأأيو  يملأه ا   ,والد الصأوير ا يملأه ذعأارة مأال ولأدق الصأوير وفي العتاوق
  .(6)يعير

الصأأبّي ذيا أالأأتعار مأأ  صأأبّي شأأيئاف  القأأّدوم ونحأأوق فأعطأأاق و أأا  الشأأ  لويأأر الأأدافع 
يونأأاف فأنأأم يجأأب الًأأما  علأأى األول دو  الثأأاني وا  فهلأأه فأأي يأأدق ا   أأا  الصأأبّي األول مأ

 .(7)لألول ا يًم  الثاني  يت ا  يله الش

                                                                                                                                                   
 (.ب)الا طة م   (1)

 (.ا وجأ)الا طة م   (2)

 (.ب وجأ)الا طة م   (3)

 .يالمي( ب)في النال ة  (4)

 .991-4/997: ينظر المبالوط للالر الي  (5) 

 .952ور ة :الوا عا  بعتمة النو  (6)

 .5/486:حاشية اب  عابدي   (7)
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ا   (فأي يأدق) (1)رجل أالتعار م  ا مرأة شيئاف ممأا  أا  مأ  ملأه الأمو  فأعأار  فهل أ 
 . (2) ا  شيئاف في دا ل البي  وما ي و  في أيديه  عادة فت ًما  على أحد

 .فيًم  المالتعير و المرأة أما في العرق و الثور  
أالأأأتعار مأأأ  رجأأأل شأأأيئاف فأعأأأارق و أأأال لأأأم ا تأأأدفع ذلأأأى غيأأأره فأأأدفع فهلأأأه  (3)(رجأأأل )

 .(4)(ًم )
يتعأأأاو   الأأأدار واألرا  ا فيمأأأا يتعأأأاو  وفيمأأأا ا يتعأأأاو  وبأأأدو  النهأأأي يعأأأار فيمأأأا

 .(6)يتعاو  ا  (5)(ا)وفيما
وهأل يأأودق فأي العاريأة    أد ي رنأأا أ  العاريأة ا تأؤجر وا تأأره  وهأل تعأار   موجملتأ 

أ أأي  عأأراق يملأأه أل  هأأيا دو  العاريأأة وبأأمالفأأي الوديعأأة ا  أأتتف المشأأايخ فيهأأا  أأال مشأأايخ 
و أال بعًأهم ا يأودق أا تأرق انأم لأو بعأث بيأد  ا تيأار الصأدر الشأهيدوهأو  العقيم أبو الليث

تأأؤجر وا تأأره  وا  فعأأل  أجنبأأي ًأأم  ولأأيق هأأيا ذا اإليأأداق والوديعأأة ا تأأودق وا تعأأار وا
 . (7)شيئاف منها ًم 

 .(8)والمالتأجر يؤجر ويعار ويودق ولم يي ر ح م الره  وينبوي ا  يره        
ا يبيأأع وا و للمأأرته  أ  يتّصأرف بشأأيت فأي الأأره  غيأر اإلمالأأاه  وفأي التجريأأد ولأيق       

 . (10)ياف وا يبطل الره  ا  متعدّ  (9)[يله] يؤجر وا يعير وا يلبق وا يالت دم فأ  فعل
أ ام المالتعير البّينة أنم رّد العارية وأ ام المعير البّينة أنها نعق  بعدما جاوم  وفي األصل    

ع المالّمى فبّينم المعير أولى  .(1)المًو

                                                
 (.جأب و )الا طة م   (1)

 .956ور ة :الوا عا  بعتمة الالي  (2)
 (.ب )الا طة م  (3)

 .942الور ة : النوامل: ينظر (4)
 (.ب وجأ)الا طة م  (5)

 .9/946:مجمع الًمانا  (6)
 .8/319: حاشية اب  عابدي   (7)
 .9/946: مجمع الًمانا  (8)

 (.ا وجأ)الا طة م   (9)

 .9/684: فتاوق الالودن 4/592:حاشية اب  عابدي   (10)
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فنعقأأأ  و أأال المالأأأه غصأأبتها ا يًأأأم  ا  لأأم ي أأأ   رجأأل  أأأال   أأر أعرتنأأأي دابتأأه
نم لم يي ر فعل نعالأم ولأو  أال ر بتهأا يًأم  ألنأم الأبب ر بها ألنم لم يقر بالبب الًما  أل

فأأالقول  أأول الرا أأب مأأع يمينأأم ألنهمأأا اتعقأأا علأأى أ  الر أأوب   (2)(أجرت هأأا)ولأأو  أأال ,الًأأما 
 أأا  بأينأأم وهأأو يأأّدعي عليأأم األجأأر وهأأو ين أأرب وهأأيا ب أأتف العأأي  ذيا هل أأ  فأأي يأأد رجأأل 

يالأقط   ًأامنافب أل  العأي  مأال متقأّوم فأت وهبتها ليب و ال المالأه بعتهأا منأه ي أو  (3)(فقال)
أ أي ح أأم المالّيأة بح أأم اإلجأأارة تب أمأأا المنععأة فإنمأأا  (4)(مالأقاطبأ)حأق المالأأه عأ  مالّيتأأم ذا 

 .(5)والرا ب من ر فت يًم  شيئاف 
ولو هله المالتعار بعد ااالتعمال فجات رجل واّدعى انم  ا  لم و أثبتأم بالحجأة فأا   

 ]لمالأأتعيرب ثأأم هأأو ا يرجأأع علأأى المعيأأر ألنأأم ًأأم  بععأأل نعالأأم وا شأأات المالأأتحق ًأأم  ا
ًم  المعير فأت يرجأع علأى المالأتعيرب ألنأم يمل أم بالًأما ب فقأد أعأار ملأه نعالأم  (6)[شات

ر يرجأأأع  ا جأأأر وأعطأأأاق األجأأأر ذلأأأى  (7)(علأأأى)وفأأأي اإلجأأأارة ذيا ًأأأم  المالأأأتأجر فالمالأأأتأج 
أأأع الأأأين نعقأأأ  ألنأأأم ًأأأم  لأأأم الالأأأتمة باشأأأت راط البأأأدلب ب أأأتف المعيأأأر ألنأأأم متبأأأّرق المًو

 . (8)والوديعة  العارية والمالائل مّر  في الوصب

                                                                                                                                                   
 .98/922: المبالوط للالر الي (1)
 .أجرتها( ب وجأ)في  (2)

 .و ال(  ب)في  (3)

 . بأالقاط(. ب وجأ)في  (4)

 .99/961: للالر الي/المبالوط  (5)
 (.ا وجأ)الا طة م   (6)

 (.ب)الا طة م   (7)

 .99/961: للالر الي/المبالوط  (8)
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 الفصل الثاني

 في إعارة الدواب

يعني أالقط   (2)(ألق )يعني حامتف فا   (1)رجل االتعار دابة نتوجاف  وفي األصل
الًرب يًم ب عينها ب (6)أو فقأ (5)باللجام (4)ا يًم ب ولو  بحها (3)الولد م  غير عنعم

ب و يل لو (7)(يًم  ذيا هل  )يًم ب ولو نمل ع  الدابة ود ل المالجد وتر ها في الال ة 
 .(8)لو ربطها ثم د ل ا يًم  واألص  أنم يًم 

في نال تم رجل االتعار دابأة لير بهأا فأي حاجتأم الأى ناحيأة مالأمهاة  ي ر األمام الالر الي    
 . (10)ناحية ًم  ذيا هل  غير تله ال (9)(هي)فأ رجها ذلى العرا  ليالقيها و

فقأأأال الرالأأأول أ  فتنأأأاف  (12)ليالأأأتعير دابأأأة الأأأى الحيأأأرة (11)(الأأأى   أأأر)رجأأأل أرالأأأل رجأأأتف     
يالأأتعير منأأه الدابأأة الأأى المدينأأة فر بهأأا المالأأتعير وبأأدا لأأم ا  يأأيهب الأأى المدينأأة وا يشأأعر 

                                                
اعلأأم ونتجهأأا صأأاحبها أن  أأا  نتاجهأأا عنأأدق أن نتجأأ  الدابأأة علأأى مأأا لأأم يالأأم ف:يقأأال( : نأأت  )  :نتوجييا   (1)

والنات  لإلبل  القابلة للنالات وا يص  روايأة أنتجأم يقأال أنتجأ  العأرق  بوادتها ويقال نتجها أن ولي نتاجها
 . 965: طلبة الطلبة .أن حا  نتاجها 

 .لق ( ب وجأ)في  (2)

م تأار الصأحاا ) ًأم ع ْنعأا و ِعن أِف بأم أيًأا الع ْنف  بالًم ًد الرفق تقول منم ِعن أِف عليأم بال: نفه (3) 
9/912). 
 بح  الدابة باللجأام  بحأا مأ  بأاب نعأع جيبتأم بأم ليقأف وأ محتأم بأاأللف والمأيم ( :  ب  ) لوة : كاح ا (4)

  .526: المصباا المنير.جيب  عنانم لينتصب رأالم و بحتم بالاليف  بحا ًرب  في لحمم دو  عظمم 
ي :كاح ييا االلجييام (5) طلبأأة الطلبأأة .ا  بحهأأا بلجأأام أن مأأدها ذلأأى نعالأأم بأأم لتقأأف وا تجأأرن مأأ  حأأد صأأنع وا 
:914.   
 .(9/293:م تار الصحاا )  ِفِقِأ عينم ب قها وبابم فطع:فق  (6)
 .ذيا هل   يًم ( ب)في  (7)

 .99/967: المبالوط (8)

 .على( ب)في  (9)

 .99/931:: المبالوط(10)
 .  ر( ب)في  (11)

أع يقأال لأم النجأف بال : الحيرة (12) الر ثم الال و  ورات مدينة  ان  على ثتثة أميال مأ  ال وفأة علأى مًو
 :ب و يألمعموا أ  بحر فارق  أا  يتصأل بأم وبأالحيرة ال ورنأق بقأرب منهأا ممأا يلأي الشأرق علأى نحأو ميأل 
الحالأ   الحيرة أيًا محلأة  بيأرة مشأهورة بنيالأابور ينالأب ذليهأا  ثيأر مأ  المحأدثي  مأنهم أبأو ب أر أحمأد بأ 
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ول بمأأا أّدق ولأو يهأب الأأى الحيأرة يًأم  وا يرجأع علأى الرالأ. الرالأول لأم يًأم  (1)(بقولأم)
 . (2)و يا اإلجارة 

أأأأا أ أأأأرق يًأأأأم  ذيا عطأأأأب     أأأأم وعيّنهأأأأا ف أأأأرب أًر ب (3)رجأأأأل أالأأأأتعار ثأأأأوراف لي أأأأرب أًر
في العتاوق رجل االتعار م  رجأل ثأوراف يالأاون  مالأي  فقرنأم بثأور يالأاون مائأة فعطأب (4)(و)

 . (5)ذ   ا  الناق يععلو  يله عادق ا يًم ب و ذا فهو ًام 
ثأأورق فلأأم يجأأدق  ((6)ليالأأتعير)يومأأاف ثأأم جأأات ثأأورق جأأل ثأأوراف علأأى أ  يعيأأرق رجأأل االأأتعار مأأ  ر 

ولو طلب م  رجل ثأوراف عاريأة فقأال رب الثأور  ,(7)فاالتعار م  امرأتم فيهب بم وهله يًم 
ألنأأم )أعطيأأه غأأداف فلمأأا  أأا  غأأداف يهأأب الرجأأل وا أأي بويأأر ذينأأم واالأأتعملم فمأأا  عنأأدق يًأأم 

 .(9)ا  عندق ا يًم ولو ردق فم (8)(أ يق بوير أينم
ْقِود هأأا فأأي يأأدق فجأأات ذنالأأا  رجأأل االأأتعار       دابأأة مأأ  ذنالأأا  فنأأام المالأأتعير فأأي المعأأامة وم 

مأّد المقأود مأ  يأدق وا أي الدابأة ولأم  (10)[أ  الالارق]و طع المقِود ويهب بالدابة ا يًم  ولو
 .(11)يشعر بيله يًم  

يا ذيا نأأام مًأأطجعاف فأأإ  نأأام جالالأأأاف ا فأأي العتأأاوق هأأ -:رحمأأم ا   أأال الصأأدر الشأأهيد    
 .يًم  في الوجهي 

                                                                                                                                                   

أ  أجأأدادق  أأانوا مأأ  حيأأرة ال وفأأة وجأأاتوا ذلأأى نيالأأابور فاالأأتوطنوها  أأال فعلأأى هأأيا يحتمأأل أ  رون الحيأأرن 
ي ونأوا توطنأأوا محلأة بنيالأأابور فنالأب  المحلأأة ذلأيهم  مأأا ينالأب بال وفأأة والبصأرة  أأل محلأة ذلأأى  بيلأة نملوهأأا 

 .339-2/328:لبلدا  معجم ا) وا  أعلم و الحيرة أيًا  رية بأرا فارق فيما معموا
 .بقول( ب وجأ)في  (1)

 .99/961:للالر الي/المبالوط (2)
 .7/289: البحر الرائق: ينظر (3)
 (.ب)الا طة م   (4)

 .8/381: حاشية اب  عابدي : ينظر (5)

 .ليالتعيرق( جأ )في  (6)

 .956ور ة  :الوا عا  بعتمة النو  (7)
 (جأ)وفي مت ( ب)والا طة م  ( ا)في حاشية  (8)

 .953ور ة  :الوا عا  بعتمة النو (9)

 (.ا وجأ)الا طة م   (10)

 .953ور ة  :والوا عا 943ور ة  :النوامل: ينظر (11)



 كتاب العارية القسم التحقيقي 

 

 
967 

أأم فعأأت  النهأأر ولأأو االأأتعار مأأ  رجأأل مأأراف      أأّر تحأأ  رأالأأم ونأأام  ليالأأقي بأأم أًر أأع الم  وًو
لو الرق م  تح  رأق النائم يقطع وا   ا   (1)مًطجعاف فالرق ا يًم  ألنم حافظ ولهيا 
الالأأعر ا يًأأم  نأأام  اعأأداف أو  أأا  فأأي  (2)(فأأا ) أأا  فأأي الصأأحرات وهأأيا فأأي غيأأر الالأأعر 

أأع بأأي  يديأأم أو بحواليأأم بحيأأث ي عأأد  حافظأأاف  (3)(أو)مًأأطجعافب  والمالأأتعار تحأأ  رأالأأم  مًو
  .(4)عادةف 
االتعار ثورا واالأتعملم ثأم فأرل ولأم يحأل الحبأل عأ  الثأور فأيهب البقأر الأى الاّلأرا فصأار     

 . (6)هير الدي د األمام ظئهيا في فوا (5)(ًم )الحبل في عنقم فشدق وما  
 

ربأأط الحمأأار المالأأتعار علأأى الشأأجر بالحبأأل الأأين  (7)(لأأوو ) شأأمق اإلالأأتم دئأأوفأأي فوا
أع  أأيا  عليأم فو أع الحبأل فأي عنقأم فت نهأق ومأا  ا يًأم ب وفيهأا لأو االأتعار دابأة ذلأى مًو

أ  ًأأاع  أو أعطبأأ ب  (9)[يًأأم ] (تريبأأم) يقأأال لأأم بالعارالأأية  (8)والأأله طريقأأا لأأيق بجأأاّدة
طرّيقأأأاف فالأأأله طريقأأأاف   أأأر ذ   انأأأا الأأأوات ا يًأأأم  وا    أأأا  أبعأأأد وغيأأأر مالأأألوه  ولأأأو عأأأي 
 . (10)يًم 
ا  (1)(حتأأى) شأأبة  (12)(تحأأ  البأأاب)وجعأأل  (11)رجأأل أالأأتعار دابأأة وجعلهأأا فأأي المأأربط    

 . (2)ي ر  الحمار فالرق ا يًم  

                                                
 (.وبهيا ) في النال ة بب (1)
 .وأ ( ب)في النال ة  (2)

 .و( ب)في النال ة  (3)

 .5/486: حاشية اب  عابدي  (4)

 .يًم (ب)في النال ة  (5)

 ..973-9/972: مجمع الًمانا  6/374:ينظر العتاوق الهندية (6)

 .لو( ب و جأ)في النال ة  (7)

 .(62/ 9:م تار الصحاا ) معظم الطريق :الَجا  ةُ  (8)
 (.ا)الا طة م   (9)

 .9/979: ب مجمع الًمانا 6/347: ب العتاوق الهندية9/274: لالا  الح ام (10)
ع: الأِمْرِبط   و الأِمْرب ط   و.  الدابة بم ِربط ما: الأم ْرِبطة   و المربط(11)  .7/322لالا  العرب ِرْبطهاب مًو
 .تح  ورات الباب( ب)في  (12)
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ي الطريأق أ  فالأقط  فأ عبايأةعليهأا (3)(و) أجيرق ليالتعير دابة م  رجل فأعاررجل بعث    
 .(5()4)(ألنم المًيع)األجير فالًما  عليم  اصة  فالقط  م  عن

رجل أالتعار دابة للر وب أو ثوباف للبق فأعار غيرق  بأل أ  ير أب أو يلأبق ثأم ر أب هأو     
 . (8)يًم  (7)لبق  ال األمام البمدون (6)(أو)

ذيا تأأره المالأأتعار فأأأي ا يًأأم  المالأأتعير  مادة  أأواهرواإلمأأام  و أأال األمأأام الالر الأأي    
أ   انأأأ  العأأأادة ه أأأيا ا يًأأأم  وا  لأأأم يعلأأأم أو  انأأأ  العأأأادة مشأأأتر ة  (9)(ليرعأأأى)الاّلأأأرا 

الأوات نأام  اعأدا  (10)(وا  نأام)يًم  ولو جعلم في القرية وليق للقرية باب معتأوا ا يًأم  
   (11). أو مًطجعاف 

                                                                                                                                                   
 (.جأ)الا طة م   (1)

 .953ور ة  :الوا عا  بعتمة النو  (2)

 (.ب)الا طة م   (3)

 (.ب و جأ)الا طة م   (4)

 .946ور ة  :النوامل: ينظر (5)

 .و( ب)في  (6)

  عبد ال ريم ب  موالأى بأ  عيالأى بأ  مجاهأد أبأو الحالأ  علي ب  محمد ب  الحالي  ب :األمام الاز وي (7)
المعأأروف بع أأر اإلالأأتم البأأمدون  العقيأأم اإلمأأام ال بيأأر بمأأا ورات النهأأر صأأاحب الطريقأأة علأأى مأأيهب أبأأي 

تأأوفي يأأوم ال مأأيق  أأامق رجأأب الأأنة اثنتأأي  وثمأأاني   بحنيعأأة أبأأو العالأأر أ أأو القاًأأي محمأأد أبأأي اليالأأر
ر ند ودف  بها على بأاب المالأجد وبأمدة  لعأة حصأينة علأى الأتة فراالأخ مأ  وأربع مائة وحمل تابوتم ذلى الم

ومأأأ  تصأأأانيعم المبالأأأوط ذحأأأدق عشأأأر مجلأأأدا وشأأأرا الجأأأامع ال بيأأأر  ب نالأأأف وتقأأأدم ولأأأدق الحالأأأي  فأأأى بابأأأم
أصأأأأول البأأأأمدونب أبأأأأو الحالأأأأ  علأأأأي بأأأأ  : ب ينظأأأأروالجأأأأامع الصأأأأوير ولأأأأم فأأأأى أصأأأأول العقأأأأم  تأأأأاب  بيأأأأر 

ب 9ص(: م9176دار ال تأأاب العربأأيب بيأأرو ب )ام  األالأأرار للب أأارنب ب مطبأأوق علأأى هأأ(هأأأ682 )محمأأد
  بطاشأأأأ برن مادق /العقأأأأد المنظأأأأوم فأأأأي ي رأفاًأأأأل الأأأأروم, الشأأأأقائق النعمانيأأأأة ب 372 / 9: طبقأأأأا  الحنعيأأأأة

 .9/929ب 9315 ب بيرو  -دار ال تاب العربيب148
 .4/991: المبالوط (8)
 .يرعى( ب)في  (9)

 .ذ  نام( جأ)في  و( ب)الاا طة م   (10)

 .4/991: المبالوط (11)



 كتاب العارية القسم التحقيقي 

 

 
961 

ا  فأأي األصأأطبل ف أأي رجأأل االأأتعار مأأ    أأر حمأاراف فقأأال يلأأه الرجأأل لأأي حمأأار  :جيينس آخيير
احدهما وايهب فا ي احدهما ويهب بم يًم  ذيا هله ولو  ال لأم  أي احأدهما أيمأا شأئ  ا 

 .(1)يًم 
حمأأل  (2)(فلمأأا)رجأأل بأأاق مأأ    أأر عصأأيراف وأعأأار مأأ  المشأأترن دابأأة حتأأى يحمأأل عليهأأا     

ت أل عنأم فانأم ا  (5)(و)هيا الحمار والأقم  أيله  (4)عيار (3)( ي)عليها وأراد الو ها فقال لم 
فأي المشأي  (6)(وأالأرق)فانم ا يالتماله ذا ه يا فقال نعم فلما مًى الاعة  ّلأى عأ  عأيارق 

 .(7)والقط فان الر  رجلم يًم  ألنم  الف شرطا مقيدة

                                                
 .8/386: حاشية اب  عابدي  (1)
 .فلو( ب)في  (2)

 (.ب)الا طة م   (3)

أأيارا   مأ  الِعأأِرق  العار ًأأي  مأأ  وجأأم اإلْنالأأا  ثأأم ال أميِي الالهأأير الأأين ي أأو   عليأأم مأأ  الليجأأام  :  يي ار (4) الع 
عم   ً ياراف باالم ِمو  .(3/918:النهاية)ع 

 (.ب)الا طة م   (5)

 .فأالرق( جأ)في  (6)

 .9/978مجمع الًمانا   (7)
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وا  لأأأم .يًأأأم  (2)(ام انهأأأ)مّمأأأا يّحأأأول عأأأ   (1)(وهأأأي)جحأأأد العاريأأأة أو الوديعأأأة  اذي  
أأعها حتأأى عقرهأأا يّحولهأأا ا يًأأم  ب أأتف مأأا ذيا ر أأب دابأأة غيأأرق  (3)ولأأم يّحولهأأا عأأ  مًو

  (4).ومالائل الجحود مره  في الوديعة. الين عقرها دو  الين ر بها   ر فالًما  على
المالأألة فأأي و  ًأأاق فأنأا لأم ًأام   أأال ا يًأم  فأإ رجأل  أال   أر أعرنأأي ثوبأه  
 (5).المنتقى

                                                
 .وهو( ب) في (1)

 .م انم( ب)في  (2)

 .(9/987:م تار الصحاا)ِعِقِرق جرحم وبابم ًرب فهو ِعق ير وهم ِعْقِرق  جري  وجرحى : قرها (3)
 .971-9/978: مجمع الًمانا  (4)
 9/943: ًمانا ب مجمع ال6/348: ب العتاوق الهندية9/275: لالا  الح ام (5)
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 لفصل الثالثا

 بها في طلب العارية ورَدها

عاريأأة متأأى شأأات الأأوات  انأأ  العاريأأة مطلقأأة أو مؤ تأأة ألنهأأا غيأأر وللمعيأأر أ  يالأأترد ال
 .(2)أيا طلب المعير العارية فلم يرّد عليم حتى هله يًم  وفي األصل, (1)اممة

 (3)(فقال)لو  ال دعها عندن فتر ها فهل   ا يًم ب ولو طلب العارية  وفي العتاوق       
 (5)(مأ )الأرق مأ  المالأتعير ذ   أا  عأاجماف حتى مًى شهر ثم  (4)المالتعير نعم ادفع وفرط

فأأأي  (7)وال راهأأأة (6)الأأأرّد و أأأ  الطلأأأب ا يًأأأم  وا   أأأا   أأأادراف فأأأا  أظهأأأر المعيأأأر الاّلأأأِ ط
ا ا  الر  (8)اإلمالاه ًأا ا يثبأ  بالشأه يًم  المالتعير و يا ذيا لم يظهر الال ط وا الًر

ا  (10)(يأردق)لأم   (9)(هو) وا  لم يطلب و. بأ   ال ا بأق ا يًم  بالشه وا  صّرا بالًر
وا   انأأ  مؤ تأأة بو أأ  فمًأأى . حتأأى ًأأاق ا   انأأ  العاريأأة مطلقأأة ا يًأأم  (10)(يأأردق)

   االأتعار  أدوماف ل الأر الحطأب ف الأرو يا لأو  انأ  مّقيأدة بمنععأة بأأ. الو   ولم يرد يًم 
 .(11)ولم يرد حتى ًاق يًم 

       

                                                
التعريعأا  )التمم ما يمتنع انع ا م ع  الشيتب وهأو فأي ااالأتعمال عنأد العقهأات بمعنأى الواجأب  :الزمة (1)

 (.987العقهية ص

 .99/968: المبالوط (2)
 .و ال( ب)في  (3)

يعم حتى فا :فرش (4)  .(9/221:م تار الصحاا ) ِفِرِط في األمر  صر فيم ًو
 .ع ( جأ)في  (5)

ا : ّسَخشال (6)  .(9/922:م تار الصحاا )الالهِ ط  بعتحتي  و الال ْ ط  بوم  القعل ًد الًر
وقر و الِ ر يهأة  الشأدة فأي الحأرب :الكراهة(7) ِيأةف أيًأا فهأو شأيت ِ ر يأمر و ِمْ أر  ِ ر ْه   الشيت مأ  بأاب الألم ِ ِراه 
 .( 9/237:م تار الصحاا )

 .(92/681لالا  العرب )به اَضن   لديه بما ك  َمس  الت   :اإلْمَساكُ  (8)
 (.ب)الا طة م   (9)

 .يرد( جأ)في  (10)

 .946ور ة  :النوامل (11)
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ي بأرق بالًأياق  (2)(فلأم) (1)(مفطلبأ)رجل االتعار  تاباف م  رجل فًاق فجأات صأاحب ال تأاب 
 .م  وجودق يًم  (3)بالًياق ووعد لم الرّد ثم أ برق بالًياق ا  لم ي    يالاف 

هأأيا التعصأأيل  أأتف ظأأاهر الروايأأة فانأأم نأأص فأأي   أأال الصأأدر الشأأهيد فأأي العتأأاوق
 . (5)بالًياق يًم  للتنا ا (4)(قأ بر )الرّد ثم  لم ال تاب ذيا وعد

  :ريةالعا (7)( ااة) في ر ّ  (6)(آخر)نوع 
الًأأما   مأأا ي رنأأا فأأي الوديعأأة  عأأ العاريأأة بيأأد أجيأأرق أو عبأأدق يبأأرأ  (8)[الدابأأة]لأأو رّد 

عأ  الًأما  ي أر العبأد  (9)و يا لو رّدهأا ذلأى عبأد رب الدابأة أو أجيأرق أو مأ  فأي عيالأم يبأرأ
اناف ولم يي ر أنأم يّقأوم عليهأا أو ا يّقأوم فأأ   أا  يّقأوم عليهأا يبأرأ عأ  الًأما   ياالأاف واالتحالأ

وا    أا  ا يّقأوم عليهأأا يبأرأ االتحالأأانافب وا يبأرا  ياالأأاف وأصأل هأأيا الأرّد ذلأأى األصأطبل أو ذلأأى 
 .(10)منمل رب الدابة وهناه  ياق واالتحالا 

 
يقوم عليها ا يبرأ فإ  رّد ذلأى عبأد يقأوم عليهأا هأل  وأما الواصب ذيا رده ذلى عبد لم  
و أال مشأاي نا  (11) ]فأي األصأل[لأم يأي ر هأيا   ال الصدر الشهيد فأي الجأامع الصأويريبرأ  

 . وجب أ  يبرأ
 

                                                
 .في طالب( ب)في  (1)

 .ولم( ب)في  (2)

 .(9/321:م تار الصحاا )الِيْأق  القنوط و د ِيئ ِق م  الشيت: آيسا   (3)
 .أ بر( ب)في  (4)

 .953الور ة  :الوا عا  بعتمة النو  (5)

 .منم( ب)في  (6)

 (.ب)الا طة م   (7)

 (.أ)الا طة م   (8)

يأأرة علأأأى اللأحيانأأأي   أأاِل و أأيل ِه : ياييرأ (9) ب ِبأأراِتةفب و ِبأأراتفب اأِل   رر يأأر نأأاد  ب واأِل   ؤ  أأِ  اأِلْمأأر  ِيْبأأرأ  و ِيْبأأر  ِبأأر قِت م 
 .(9/32:لالا  العرب )فأي الدهي   والع يوب  

 .633/ 9: وير ب الجامع الص3/223: الهداية شرا البداية (10)

 .( ب)م  نال ة  الا طة (11)
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 (2)(يبأأر  )الالأأارق والواصأأب ا : (1)وفأأي الجأأامع الصأأوير للقاًأأي األمأأام ف أأر الأأدي 
وا ذلأأى أجيأأرق وا ذلأأى عبأأدق مأأا لأأم يأأرد ذلأأى المالأأه  (3)بأأالرد ذلأأى منأأمل المالأأه وا ذلأأى مربطأأم

المعيأر أو ذلأى أجيأرق  (5)(عبأدق)أو شيئاف نعيالأاف فأدفع ذلأى  واهرجولو  ان  العارية عقد  (4) ال
 . (6)أجيرق يًم 

  

                                                
 .البق ترجمتم في المقدمة(1)

 .يبرأ( ب)في  (2)
ع ِمْرِبطر : مراشه (3)  .(9/17:م تار الصحاا )ِرِبِطم  شّدق وبابم ًرب ونصر والمًو
 .8/626: حاشية اب  عابدي  (4)
 .عبد( ب و جأ)في  (5)

 .3/223: حاشية اب  عابدي  (6)
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 الفصل الرابع

 في الحل والحرمة

 

ّ   وفأأي األصأأل أأم للبنأأات أو للوأأرق فلأأم الرجأأوق ِوّقّ  ر أو أطلأأق  (1)رجأأل أعأأار أًر
ويهدم البنات ويقلع األشجار وا يًم  المعير في المطلق ويًم  في المؤ   عنأد أصأحابنا 

ولأأو مرق يتأأره فأأي يأأد المالأأتعير بأأأجر المثأأل  (3)ِغأأرهق ألنأأم (2)[ذيا رجأأع  بأأل الو أأ ] ثأأةالثت
 .(4)االتحالاناف 
فلمأأا أالأأترد المعيأأر ( پا الأأم)ولأأو بنأأى حائطأأاف فأأي الأأدار المالأأتعارة يقأأال لأأم بالعارالأأية  

أ  . الحأأائط)الأأدار أراد المالأأتعير أ  يرجأأع عليأأم بمأأا أنعأأق لأأيق لأأم يلأأه ولأأيق لأأم أ  يهأأدم 
 .(6)صاحب األرا البنات م  تراب (5)(  ا

شأيئاف بويأر أينأم أ  علأم أّ  صأاحب ال أرم  (7)(منأم)رجل د ل  رم صأديق لأم وتنأاول 
 .(8)هيا أرجو أ  ا ي و  بم بأقبلو علم ا يبالي 

ولأأو د أأل منأأمل رجأأل بأينأأم وأ أأي أنأأات مأأ  بيتأأم بويأأر أينأأم لينظأأر ذليأأم فو أأع مأأ  يأأدق  
 .(9)فان الر ا يًم 

                                                
ت (1) ّّ  ّ لمالته : َوّقّّ  (9/326م تار الصحاا )ْو  ي   تحديد اأِلْوِ ا   ي قال ِو هِتم  ليوم  يا ِتْو  يتاف مثل ِأجه
 (.ب)والا طة م  ( أ)في حاشية  (2)

مأا ي أو  مجهأول العا بأة ا يأدرن : والوأرر فأي البيأع :شأرعاف الور بال الأر الوافأل الويأر مجربب :لوة:غره (3)
 (.957التعريعا  العقهية ص)أي و  أم ا 

 .99/969: للالر الي/المبالوط (4)
 (.جأ)في حاشية  (5)

 .952الور ة  : الوا عا  العارية بعتمة النو  (6)

 (.ب و جأ)الا طة م   (7)

 .952الور ة  : الوا عا  العارية بعتمة النو  (8)

 .953ور ة  :بعتمة النو : الوا عا  (9)
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 الحمام فان الر  ا ًما  عليم و يا ذيا  (1)ل د ل الحمام فاالتعمل  صاقرج 
ليشرب فالقط م  يأدق فان الأر ا ًأما  عليأم ألنأم عاريأة فأي  (3)(2)(العقاق)ا ي  وم 

 . (4)في يدق
 (5)(مأأ  يأأأدق)ولأأو أتأأى الأأو اف يبأأاق فيأأم اإلنأأات فأ أأي بويأأر أي  المالأأه أنأأاتف لينظأأر فالأأقط     

 . (6)فان الر ًم 
ْحِبِرة  غيرق ذيارجل أ الأتأينم فلأم يلأه وهأو الحالأ  ذا أ  ينهأاق وا    راد أ  يالتمّد م  م 
أعلمأأم ف أأيله ذ  لأأم ينهأأم وا   لأأم يععأأل شأأيئاف مأأ  يلأأه ذ   أأا  بينهمأأا  (7)(ل نهأأم)لأأم يالأأتأينم و

أب لأم يلأه المالأائل فأي  وعأ  [ب (8)(الصأورق) العتأاوقانبالاط ا بأق بأم ب وا   لأم ي أ  ا أح 
]ره أ  رجتف أالتأينم أ  يالتمّد ع  محبرتم ب فقال ما هيا الورق  الباردأب  المبا

(9)(10) . 
رجأأل أالأتعار مأ    أأر  تابأاف ليقأرأق فوجأد فيأأم  طأأ ذ  علأم أنأأم  وفأي العتأاوق الصأورق

وا  ]ي أأأأأرق ذصأأأأأتحم ا يصأأأأألحم وا   علأأأأأم أنأأأأأم ا ي أأأأأرق يصأأأأألحم وا   لأأأأأم يصأأأأألحم ا يأأأأأؤثم 
 .(12)(11)[أعلم

                                                
ْ مة  تْشبع العشرةب: الِقْصعة  : قحاع (1) ًه ّرة : و الِقْصع  . والأجمع  صاق و   ِصعر  ال أِرق  الأأمات والأأج  ابأتتق ج 

 .(8/276:لالا  العرب )وهي اداة يورف بها المات 
 .العقاعي( ب)في  (2)

أأأِوِمةر  : الُكيييوزُ : كييوز الفقييياع (3) مأأ  اأِلوانأأأيب معأأأروفب وهأأو مشأأأتق مأأ  يلأأأهب والأأأجمع ِأْ أأأوامر و   يأأما ر و   
ِبأأأد  : لع قهأأأاق  ا( 5/622:لالأأأا  العأأأرب ) لالأأأا  العأأأرب )ِشأأأراب يتأأأأ ي مأأأ  الشأأأعير الأأأمي بأأأم لأأأأما يعلأأأوق مأأأ  المه
8/254). 
 .953ور ة  :بعتمة النو : الوا عا  (4)
 .بيدق( ب)في  (5)

 .953ور ة   :الوا عا  بعتمة النو  (6)
 .ل  ( ب و جأ)في  (7)

 (.جأ)الا طة م   (8)

 .الا طة م  أب جأ (9)

 .943النوامل الور ة  (10)

 (.أ و جأ)الا طة م   (11)

 .943الور ة  :النوامل: ينظر (12)



 
 

 

 -: فصول ثالثة وهو مشتمل على
 

 صحة الشركة وفسادها :  األولالفصل 
 

 

 فيما يملك الشريك وفيما ال يملك :الثاني الفصل  
 

 

 في فسخ الشركة : الثالثالفصل 

 كتاب

 الشركة
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  -:(1)كتاب الشركة
 :فصول وهو مشتمل على ثالثة

 .في صحة الشركة وفسادها: األول 
 .فيما يملك الشريك وفيما ال يملك: والثاني 
 .في فسخ الشركة :الثالث 

)الفصل(أما 
  -:األول (2)

. (4)وشركة باألعمال, (3)وفي األصل الشركة الجائزة على ثالثة أوجه شركة بالمال
 (7)كون إال بمال حاضر عناناتالشركة باألموال ال  (6)وفي اإليضاح. (5)وشركة بالوجوه

ال تصح بمال غائب وال دين أراد بذلك عند الشراء ال (2)(و) (1)الشركة أو مفاوضة (8)(كانت)
 . (4)جاز يوجد ذلك عند عقد الشركة (3)(إذا لم)ال عند العقد يعني عقد الشركة ألنه 

                                                

: ، وشرعا 444/(71لسان العرب ) الشريكين مخالطة: سواء َكةالشَّر   و َكة  الشِّر  : لغة :الشركة (1)
، ثم أطلق على العقد وان لم يوجد اختالط النصيبين . هي اختالط النصيبين فصاعدا بحيث ال يتميز

 .711التعريفات الفقهية ص، 711ص: طلبة الطلبة:ينظر
 (.ب)من ساقطة  (2)

ثابت بغير : وذلك نوعان , أن يشترك رجالن في ملك مال أي شركة الملكوهي  :الشركة بالمال (3)
وهو أن , والحكم واحد . أو الصدقة أو الوصية , وذلك بقبول الشراء , وثابت بفعلهما , فعلهما كالميراث 

ما بمنزلة األجنبي في التصرف في وكل واحد منه, ما يتولد من الزيادة يكون مشتركا بينهما بقدر الملك 
 . (.77/751المبسوط للسرخسي) نصيب صاحبه

وهي شركة الصنائع والتقبل وهي أن يشترك صانعان كالخياطين أو خياط وصباغ : شركة باألعمال (4)
 (.711التعريفات الفقهية ص )ويقبالن العمل وكان األجر بينهما 

هو أن يشترك الرجالن بغير رأس مال على أن يشتريا و , تسمى شركة المفاليس و : شركة الوجوه (5)
فإنه إنما يباع في النسيئة ممن , سميت بهذا االسم على معنى أن رأس مالهما وجههما . ويبيعا , بالنسيئة 

 (.77/751المبسوط للسرخسي) له في الناس وجه

من (. هـ 545ت ).بن محمد الكرماني الحنفي  نأبو الفضل عبدا لرحم. اإليضاح في الفروع  (6)
 (.ف 142بغداد مخطوط برقم.مخطوطات المكتبة القادرية

 .سبق تعريفها:العنان شركة (7)
 .كان( ب)في  (8)
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أخرج مثلها وأشتر بها وبع فما  (6)(له)رجل ألفا وقال  إال يرى أنه لو دفع الى (5)(قال)
نما وجد  ربحت فهو بيننا فأقام المأمور البينة أنه قد فعل ولم يكن المال موجودًا وقت العقد وا 

 .(7)عند الشراء جاز
الصانعين كالخياطين والقصارين ونحو ذلك  (8)(فاشتراك)واما شركة االعمال  

يشترك اثنان بغير المال يشتريان نسيئة  (9)(انف) ة الوجوهوأما شرك.وسميت شركة التقبل
ويبيعان نقدًا وكل واحدة منهما تكون عنانًا ومفاوضة فالعنان ما يكون في تجارة خاّصة 

في شركة العنان يجوز اشتراط  (10)في شرح الشافيو .والمفاوضة ما يكون في كل شيء
 .(13)لى القلب لما يأتي بعد هذاوع (12)(المال)في الربح مع التساوي في  (11)التفاوت

                                                                                                                                                   

فإن كل واحد منهما يفوض التصرف إلى صاحبه ; اشتقاقها من التفويض : فقد قيل  المفاوضة شركة (1)
فاض الماء إذا انتشر واستفاض : يقال , ر اشتقاقها من معنى االنتشا( : وقيل . ) في جميع مال التجارة 

والظهور في جميع التصرفات سمي , فلما كان هذا العقد مبنيا على االنتشار . الخير يستفيض إذا شاع 
سمي ; فلما كان هذا العقد مبنيا على المساواة في المال والربح . ,اشتقاقها من المساواة : وقيل.  مفاوضة 
 (.77/751المبسوط للسرخسي) .مفاوضة

 (.ب)ساقطة من  (2)

 .ان لم وفي جـ إلم ( ب)في  (3)

 .754-77/751: للسرخسي/لم اجده في االصل ووجدته في المبسوط (4)

 (.ب)ساقطة من  (5)

 .لم( جـ)في  (6)

 .2/724: شرح فتح القدير(7)

 .كأشتراك( ب)في (  1)

 .بأن( جـ)في (  4)

د اهلل بن محمود شمس االئمة اسماعيل بن رشيد الدين الشافي في فروع الحنفية عب :شرح الشافي (10)
 (.1/7115كشف الظنون )جمع فيه مسائل الكافي والكنز الوافي ( هـ521ت)محمود بن محمد الكردري 

 .(7/175: مختار الصحاح )َتَفاَوَت الشيئان تباعد ما بينهما: التفاوت (11)
(7

 .االعمال( جـ)في (  1

 .77/751: للسرخسي/المبسوط (13)
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روايتان كالوكالة حتى لو قال ما  ؟قبل التأقيت فيهت ,الشركة هل الفتاوى الصغرىوفي  
 (2)(فللمشتري)وما اشترى بعد اليوم  (1)(فهو بينهما)اشتريت اليوم فهو بيننا فما اشترى اليوم 

ربة شهرًا خاّصة الصحيح هذه الرواية ذكره في الشافي ولو دفع المال مضا (2)(فللمشتري)
وال  (3)(نيسابور)يصح والتّقيد بالمكان صحيح حتى لو قال احد الشريكين لصاحبه اخرج الى 

صحيح حتى لو قال لشريكه ال  (4)وال تجاوز فجاوز فهلك يضمن حصة شريكه والتقّييد بالنقد
لو اشتركا شركة عنان على ان يبيعا بالنقد والنسيئة ثم و  ,صح التقييد بالنسيئة (5)(تبع)ال 
صح النهي ، كذا قال الفقيه أبو الليث في  (7)(نسيئة)صاحبه عن البيع  (6)(همااحد)ى نه

 . (8)النوازل

                                                

 .وهو بينا( ب)في ( 7)

 .فهو للمشتري( جـ)في (  1)

 .نيسابوري( ب)في (  5)

 .(157التعريفات الفقهية ص)عبارة عن الذهب والفضة والجمع نقود وهو خالف النسيئة  :النقد (4)

 .تبيع( ب)في (  5)

 .أحديهما( ا)في (  2)

 .بالنسيئة( ب)في (  1)

 .754ورقة : الواقعات بعالمة النون (8)
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 الشركة تبطل ببعض الشروط الفاسدة وال تبطل بالبعض  وفي الفتاوى الصغرى
ال تبطل الشركة وتبطل باشتراط ربح عشرة  (2)في الوضيعة التفاضل (1)(اشرط)حتى لو 

فإنهما إذا وّقتا شركة الوجوه تصح . لظاهر أنها ال تبطل بأكثر الشروطقال وا. (3)ألحدهما
وهل يّتوقت؟ فيه روايتان فعلى الرواية التي قال ال يتوقف كان شرطًا مفسدًا ومع هذا لم 

 (4).تفسد، واعتبر بالوكالة 
يصلح ال  (6)والِتّبر ,إنما تصح بالدراهم والدنانير (5)(الشركة) األمام السرخسي نسخةوفي 

وفي رواية كتاب الصرف الِتّبر كالنقود والمعتبر .يصلح رأس مال الشركات في ظاهر الرواية
 . (8)كالنقود (7)(فهو)فيه العرف حتى لو كانت في بلد المبايعة بينهم بالتبر 

الفضة كالتبر والفلوس ال يصلح راس مال  (10)(قرةن) (9)[الصغير] بيوع الجامعوفي 
 تإذا راجت جاز  (11)ةعلى مسألة بيع الفلس بالفلسين والغطارفالشركات خالفا لمحمد بناء 

 .(12)بها الشركة

                                                

 .شرط( ب)في (  7)

يعة (2) بيع الوضيعة كبيع المرابحة فكما أن هذا اللفظ في بيع المرابحة التضعيف على الثمن األول : الَوض 
 .(14ص/11المبسوط للسرخسي ج)فكذلك في بيع الوضيعة يوجب التنصيف 

 .1/555: ، الفتاوى الهندية5/151:حاشية ابن عابدين (3)
 .5/711: البحر الرائق (4)

 (.ب)ساقطة من ( 5)

ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو عين وال يقال تبر إال للذهب وبعضهم  :التِّبر   (6) 
 (7/57:مختار الصحاح )يقوله للفضة أيضا 

 .وهو( ب)في (  1)

 .2/755: السرخسي:/المبسوط: ينظر  (8)
 (.أ و ب)ساقطة من (  1)

(7
 .(5/222لسان العرب)ال م ذابَة   الِقْطَعة  : والفضة الذهب من ْقَرة  ن   ال نقر( جـ)في (  1

يعني الدراهم الغطريفية وهي كانت من اعز النقود ببخارى منسوبة إلى غطريف أمير : الغطارف (11)
 (.754التعريفات الفقهية ص)خراسان أيام الرشيد 

 .5/2: لم أجدها في الجامع الصغير ووجدتها في الهداية شرح البداية  (12)
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في باب المضاربة بالعروض ال تجوز المضاربة بالتبر من الذهب  شرح الشافيوفي  
ذا اشتركا  (4)والنبهرجة (3)ويجوز بالزيوف (2)بالستوقة (1)(بأس) والفضة وال ألنها دراهم وا 

واحد اقتسما الثمن على قيمة متاع كل واحد منهما يوم بثمن  (5)(هااباع)بالعروض و
 (7)(مال)ال يجوز ان يكون رأس  أن يكون رأسمالهما عروضا زاليجو  وكما (6)(باعاها)

 .(8)احدهما دراهم أو دنانير ورأس مال اآلخر عروض في مفاوضة وعنان الكل في األصل
حدهما نصف العروض من وفي الفتاوى لو كان ألحدهما عروض ولألخر دراهم فباع ا 

واشتركا شركة مفاوضة أو عنان صح وصار هذا شركة  اآلخر بنصف تلك الدراهم وتقابضا
العروض من اآلخر بنصف  ملك وكذا لو كان لكل واحد منهما عروض فباع أحدهما نصف

 .(9)مفاوضًة أو عنانًا صح شركة وتقابضا واشتركا تلك الدراهم

                                                

 (.ب و جـ)ساقطة من (  7)

وهي ثالث طبقات األعلى , دراهم وسطها نحاس أو رصاص ووجهها فضة وهي معرب :الستوقة(1)
وقيل الستوق ماكان النحاس فيه هو الغالب األكثر وهي حرام اخذها , والسفل فضة والوسط رصاص 

 (.1/15حاشية ابن عابدين , 541/ 7المغرب )ألنها فلوس 
 .(745/ 1:لسان العرب . )زاَف الدراهم َزّيَفها جعلها ُزُيوفا  :بالزيوف (3)

ما يرد التجار من الدراهم لرداءة فضته، وقيل النبهرج الزيف الرديء، وقيل الذي الغلبة فيه : النبهرجة (4)
ينظر القاموس المحيط مادة )للفضة، وقد استعير لكل رديء باطل ومنه بهرج دمه إذا أهدر وأبطل 

 (.1/15حاشية ابن عابدين . 7/15لمغرب ا( نبرج)
 .باعها( ب و جـ)في (  5)

 .باعها( ب و جـ)في (  2)

 .مالهما( ب و جـ)في (  1)

 .71/17المبسوط  (8)
 .77/711: السرخسي/المبسوط (9)
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  -:نوع منه
فــــي أيــــديهما  (2)(ان)يكتــــب  (1)[و] س مــــال كــــل واحــــد منهمــــا يكتــــب را لوفــــي األصــــ

يعمل كـّل واحـد منهمـا برأيـه ويبيـع بالنقـد و النسـيئة ومـا كـان مـن  شّتى (3)(أو)يشتريان جميعا 
التسـوية بينهمـا فـي , ربح فهـو بينهمـا علـى كـذا ومـا كـان مـن وضـيعة فعلـى قـدر رأس مـا لهمـا

تفاوت المالين فان اشترطا غيـر ذلـك يفسـد  (5)(عند)ت والتفاو (4)(الماالن)الوضيعة إذا استوى 
الـــربح  (6)(ان)يفســـد يعنـــي الشـــرط وان جـــاء احـــدهما بـــألف واآلخـــر بـــألفين واشـــتركا واشـــترطا 
 .(7)والوضيعة بينهما نصفين لم يجز الشرط حتى لو هلك بعضه هلك عليهما أثالثا

ولـــو شـــرطا  ,جـــازالوضـــيعة أثالثـــا والـــربح نصـــفين والعمـــل عليهمـــا  (8)(أشـــترطا)ولـــو  
 (9)(قــدر) ولــو شـرطا الــربح والوضـيعة علــى ,العمـل علــى صـاحب األلــف والـربح نصــفين جـاز

ولــو شــرطا العمــل علــى صــاحب  ,رأس مــال كــل واحــد منهمــا والعمــل مــن احــدهما بعينــه جــاز
األلفين والربح نصـفين لـم يجـز الشـرط والـربح بينهمـا أثالثـا الن صـاحب األلـف يشـترط لنفسـه 

والــربح إنمــا يســتحق بالمــال أو بالعمــل أو  (10)(وال مــال)ل اآلخــر بغيــر عمــل بعــض ربــح مــا
مالـه مضـمونا عليـه  ربـح بالضمان وفيما تقدم إنما لم يجز الن صاحب األلفين يريد ان يجعل

بغيــر ســبب وهــو يخــالف مقتضــى الشــرع لكــن ال يفســد الشــركة الن النهــي عــن الشــرط ال عــن 
 (12).جميعاً  اففسدمع الشرط  (11)(هي عن البيعالن)العقد بخالف البيع الن هناك 
                                                

 (.أ)ساقطة من (  7)

 .له( ب)في (  1)

 .و( ب)في (  5)

 .ماالن( ب)في (  4)

 .وعند( ب)في (  5)

 (.ب و جـ)ن ساقطة م(  2)

 .77/752: للسرخسي: المبسوط  (1)
 .شرط( ب)في (  8)

 .]قدر[ساقطة من النسخة ب، جـ(9)

(7
 (.ب)ساقطة من ( 1

(7
 (.جـ)ساقطة من (  7

 .77/752: للسرخسي: المبسوط  (12)
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  -:نوع منه
القـرنن المختـار  (1)(تعلـيم)الكتابـة و وفي الفتاوى معّلمان اشـتركا لحفـظ الصـبيان وتعلـيم

جار علـى تعلـيم القـرنن وقـد ذكرنـا فـي بنـاء علـى مسـالة االسـتئ قـال الصـدر الشـهيد .انه يجـوز
ذا اشترك الرجالن وقاال  قليل وكثير من أنـواع التجـارات  (2)(كل)نشترك في كتاب األجارات وا 

فهـو بيننـا  (3)(تعـالى)التجارات كلها ونعمل في ذلك برأينا ونشتري بالنقد والنسيئة فما رزق اهلل 
ـــان  ـــا فهـــذه شـــركة عن ـــت إال تال  (4)(انـــه)ط احـــدهما ئوالمفاوضـــة لهـــا شـــرا. بينن  (5)(بلفظـــة)ثب

 (6).مفاوضة فيقول فاوضتك في كذا وكذاال
ب أعطـــاه ئـــركا شـــركة عنـــان وعمـــل احـــدهما وغـــاب اآلخـــر فلمـــا حضـــر الغارجـــالن اشـــت     

ب بعــدما حضــر وربــح وأبــى ان يــدفع حّصــة ئــنصــيبه مــن الــربح ثــم غــاب الحاضــر وعمــل الغا
شريكه من الربح ان كان الشرط ان يعمال جميعا وشتّى فما كان فـي تجارتهمـا مـن الـربح فهـو 

فـأن مـرض أحـدهما أو  (7)(معـاً )ة أو عمـال بينهما على الشرط عمل كل واحـد منهمـا علـى حـد
 .(9)اآلخر فهو بينهما  (8)(وعمل)لم يعمل 

شـــركة صـــحيحة علـــى قـــدر  (10)[بيـــنهم] ثالثـــة نفـــر اشـــتركوا بمـــال معلـــوم النـــوازلوفـــي   
ثــم أن الحاضــرين  (12)(لشــركتهم)إلــى ناحيــة مــن النــواحي  (11)(أحــدهم)رؤوس أمــوالهم فخــرج 

                                                

 (.ب و جـ)ساقطة من (  7)

 (.ب و جـ)ساقطة من (  1)

 (.ب و جـ)ساقطة من (  5)

 .أنها( ب و جـ)في (  4)

 .بلفظ( ب و جـ )في (  5)

 .712ورقة  :النوازل: ينظر (6)
 (.ب و جـ)ساقطة من (  1)

 .على( ب)في (  4)

 .712ورقة  :النوازل: ينظر(9)
(7

 (.أ و ب)ساقطة من (  1

(7
 .أحد( جـ)في (  7

 .شركتهم( ب)في (  12)
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ــا ثلثــاه للحاضــرين وثلثــه رجــاًل نخــر علــى أن  (1)(شــركا) ثلــث الــربح لــه والثلثــين بيــنهم ، أثالث
ب فلــم يــتكلم بشــ  ئــللغايــب فعمــل المــدفوع إليــه بــذلك المــال ســنين مــع الحاضــرين ثــم جــاء الغا

 (3)(اســتهلكه)اقتســموا ولــم يــزل يعمــل معهــم هــذا الرابــع حتــى خســر علــى المــال أو  (2)(حتــى)
على ما اشترطوا وال ضمان عليهما وعمله بعـد ذلـك فأراد الغايب ان يضمن شريكه قال الربح 

 .(4)رضاء بالشركة 
  -:جنس آخر 

وفي األصل ومن جملتها الشركة في  (5)قال شركة أخرى وهي شركة فاسدة
نها) (7)األحتشاشو  (6)االحتطاب  ,فاسدة ولكل واحد منهما ما احتطب وما احتش (8)(وا 

ذا  ثمن بينهما على قدر ملكهما فان لم يعرفأخذاه منفردين وخلطاه وباعاه قسم ال(9)وا 
كل واحد منهما يصّدق كل واحد منهما إلى النصف وفي الزيادة على النصف  (10)[ملك]

 .(11)نة ألن هذه الشركة تعتمد الوكالةعليه البيّ 
 

                                                

 .شاركا( ب و جـ)في (  7)

 .و( ب)في (  1)

 .أستهلك( جـ)في (  5)

 .712ورقة : النوازل(4)
الفاسد هو الصحيح بأصله ال بوصفه، ويفيد الملك عند اتصال القبض به حتى لو اشترى عبد  :فاسدة (5)

 (.725التعريفات للجرجاني ص)بخمر وقبضه واعتقه يعتق، وعند الشافعي ال فرق بين الفاسد والباطل 

التعريفات الفقهية )لنار هو أن يجمع الحطب، والحطب ما أعد من الشجر شبوبا ل :االحتطاب (6)
 (.74ص

هو أن يجمع الحشيش، والحشيش هو ما يبس من الكأل وال يقال له حشيش ما دام رطبا،  :االحتشاش (7)
 (.74التعريفات الفقهية ص)الواحدة حشيشة 

 .أنهما( جـ)وفي ( ب)ساقطة من (  4)

 ].فإن [في النسخة ب(9)

(7
 (.أ)ساقطة من (  1

 .744-2/745: للسرخي/المبسوط  (11)
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ولو وكّل إنسانًا بأن يحتطب له ال يصّح التوكيل ويكون الحطب للمحتطب ال  
ولو احتطب احدهما وأعانه  ,ل واحد منهما ثمن حطبه وحشيشهفلك (1)(باعاه)ولو  ,للموكل

وعند ,اآلخر فللمعين نجر مثل عمله ويجب بالغًا ما بلغ عند محمد كما ذكرنا في المزارعة 
أبي يوسف ال يجاوز نصف المجموع ، وكذا الشركة في نقل الطين من ارض مباحة ، وكذا 

،  ونقل (2)(يار ر الب)ن الجبال ونحو ذلك موالجوز و  الشركة في اجتناء الثمار من الفستق
  (7).(6)(5)(يالتكد)و واالصطياد وسؤال الناس (4)والملح والكحل وطلب الكنز (3)الجّص 

كان  (9)(فأن)من طين غير مملوك أو يطبخا أجرا  (8)وكذا لو اشتركا على ان تّلبنا
يشتريا ذلك ويطبخاه  أن (11)(على)مملوكًا واشتركا  سهلة الزجاجأو  (10)الطين أو النورة

 .(12)الكل في شرح الشافي  ,ويبيعاه جاز وهو شركة الوجوه
ذا اشتركا في االصطياد ونصبا شبكة أو أرسال كلبًا   فالصيد بينهما  (13)(لهما)وا 

ولو كان الكلب ألحدهما فأرساله جميعًا فالصيد لصاحب الكلب خاّصة ألن .(14)(نصفين)

                                                

 .باعه( ب)في (  7)

 .البواري( ا)في (  1)

 (.17التعريفات الفقهية ص)بالفتح والكسر ما تطلى به البيوت من الكلس  :الجص (3)
 5:لسان العرب )الَكْنُز الـمال الـمدفون : اسم للـمال ِإذا ُأحرز فـي وعاء ولـما يحرز فـيه، وقـيل :الَكن ز   (4)
/417 ). 

 .لتكريا( ا)في (  5)

 .( 5/721:حاشية ابن عابدين ) بمعنى الشحاذة  التكدي (6)
 .744-2/745: للسرخي/المبسوط  (7)
 .(7/142مختار الصحاح )َلِبن والجمع بها يبنى التي ِبنةالل  من اللبنة وهو مايستعمل للبناء و: تلبن(8)
 .بأن( ب)في (  4)

  .144/ 5:لسان العرب ، ه الِكْلُس من الـحجر الذي يحرق وُيَسوَّى من :النَُّورة   (10)
(7

 (.جـ)ساقطة من (  1

 .77/744: السرخسي/المبسوط (12)

(7
 (.ب)ساقطة من (  1

(7
 .نصفان( جـ)في (  5
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ثم  (1)فأثخنه ًا وان أصاب احد الكلبين صيد.سال المالكإرسال غير المالك ال يعتبر مع إر 
وان أثخناه جميعًا كان  ,أدركه اآلخر فالصيد لمن أثخنه كلبه ألنه أخرجه من ان يكون صيداً 

 (2) .بينهما نصفين لوجود االشتراك في السبب
شــتركا ا (7)(6)(والــقج)و (5)الحــدهما دابــة ولأخــر أكــاف (4)(و)رجــالن  (3)(اشــترك)ولــو      

بينهما نصـفان كانـت فاسـدة ألنهـا بمنزلـة الشـركة  اآلجرجر الدابة على ان اشتركا على ان يؤ ا
وان أرســل كــل واحـد منهمــا كلبــه فــان أصـاب كــل كلــب صــيدا علـى حــدة كــان ذلــك .بـالعروض

ن أصاب ًً واحدًا فهو بينهم االصيد لصاحبه وا   .(8)اصيدًا
ذلـــك فمـــا رزقـــا فهـــو بينهمـــا  ان يـــؤاجرا (9)(علـــى)بغـــل لرجـــل ولأخـــر حمـــار فاشـــتركا  

فــان اكتراهمــا فــي عمــل معلــوم فاجرتهمــا علــى اجــر مثــل كــل  (11)شــركة العــروض (10)(هــي)و
 .  (1)واحد منهما يعني من الدابتين 
                                                

 .55/ 7:مختار الصحاح ، الجراحة أوهنته  َأث َخَنت ه   (1)
 .77/744: السرخسي/المبسوط(2)
 .أشتركا( ب)في (  5)

 (.ب)ساقطة من (  4)

 .55التعريفات الفقهية ص، وهي كساء يلقى على ظهر الدابة  البرذعة: بالكسر وبالضم :أكاف (5)
 .جواليق( ب)في (  2)

ــــ الجوالققق  (7) ــــُجوالِ ال ِوعـــاء مـــن اأَلوعيـــة : ق، بكســـر الـــالم وفتــــحها  اأَلخيـــرة عـــن ابـــن اأَلعرابــــيُجوالَ ُق و ال
لســان   /7مختــار الصــحاح  ).لــق وعــاءالجواجمــع جولــق وهــو الوعــاء يوضــع علــى الــدواب , معــروف معــّرب

 .(52/ 71:العرب 
45. 

 .745-2/744: للسرخسي/المبسوط : ينظر (4)
 (.ب و جـ)ساقطة من (  1)

(7
 .هو( ب)في (  1

 َتُجوَز َوَلْو َأنَّ َرُجاًل َأْجَلَس في ُدكَّاِنِه َرُجاًل َيْطَرُح عليه اْلَعَمَل ِبالنِّْصِف َفاْلِقَياُس َأْن اَل :شركة العروض  (11)
اْلُعُروِض هذه الشَِّرَكُة أِلَنََّها َشِرَكُة اْلُعُروِض أِلَنَّ من َأَحِدِهَما اْلَعَمَل َوِمْن اآْلَخِر اْلَحاُنوَت َواْلَحاُنوُت من 

َها َشِرَكُة التََّقبُِّل َوَتَقبُُّل َوَشِرَكُة اْلُعُروِض َغْيُر َجاِئَزٍة وفي ااِلْسِتْحَساِن َجاِئَزٌة أِلَنَّ هذه َشِرَكُة اأْلَْعَماِل أِلَنَّ 
لى اْلَوَكاَلِة اْلَعَمِل من َصاِحِب اْلَحاُنوِت َعَمٌل َوَشِرَكُة اأْلَْعَماِل َجاِئَزٌة ِباَل ِخاَلٍف بين َأْصَحاِبَنا أِلَنَّ َمْبَناَها ع

 .2/24:بدائع الصنائع  :ينظر.َواْلَوَكاَلُة على هذا اْلَوْجِه َجاِئَزةٌ 
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هـذا فـي بيـت هـذا  (2)(بـأداة)رجل له أداة القّصارين ولأخر بيت فاشتركا على ان يعمـال      
اعات وهـي شـركة التقّبـل ولـو كـان مـن احـدهما أداة ،  وكذا سائر الصـن(3)والكسب بينهما جاز

القّصارين والعمل من اآلخر فاشتركا على هذا فالشركة فاسدة والـربح للعامـل وعليـه اجـر مثـل 
 .  (4)األداة

ــم يجــز واأل (5)(يواجرهــا) ولــو دفــع دابتــه إلــى إنســان جــر بينهمــا أو البيــت أو الســفينة ل
اجر مثل عمله ولو دفع إليه الدابـة أو  اوللذي أَجَرهم)جر لصاحب الدابة والبيت والسفينة األو 

ليبيــع فيــه البــّر والطعــام كــذا والـربح بينهمــا لــم يجــز والــربح للبــائع وعليــه  (6) (البيـت أو الســفينة
ة ولو السفينة وما ال يجوز فيه التوكيل ال يجوز فيه الشرك(8)(و)البيت  (7)(و)اجر مثل الدابة 

 .(9)ّصح الشركةت اشتركا في عمل هو حرام ال
 -:وما يتصل بهذا 

بينـي أو  (11)(بيننـا) فهـو (10)(بيننا) رجل قال آلخر ما اشتريت من الدقيق وفي الفتاوى
 عبــدا وبينــك صــح ولــو قــال إن اشــتريت عبــدًا فهــو بينــي وبينــك ال يصــح ولــو قــال إن اشــتريت

 ((13)).فهو بيني وبينك صح ، ألن هذا توكيل صحيح  (12)(خراسانيا)ًً 
     

                                                                                                                                                   
 .745-2/744: للسرخسي/المبسوط : ظرين (1)

 .بآالت( جـ)في (  7)

 .77/171: للسرخسي/المبسوط  (3)

 .1/554:الفتاوى الهندية  (4)
 .يؤاجرهما( ب و جـ) في (  4)

 .(ب)ساقطة من نسخة (6)

 .أو( ب)في (  2)

 .أو( ب)في (  1)

 .77/171: للسرخسي/المبسوط  (9)

 (.جـ)زيادة في (  1)

(7
 (.ب) ساقطة من( 1

(7
 .حرًا ميتاً ( ب)في (  7

  .754ورقة  :الواقعات بعالمة النون(13)
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ــه  (1)(عبــدا)مــر رجــال بــأن يشــتري لــه رجــل أ بينــه وبينــه فقــال المــأمور نعــم فــذهب فأشــترى كل
 .(2)لنفسه لم يكن له بل بينهما

عبـد فـالن  (4)(اشتري) (3)(آلخر)رجل قال . وتمام المسألة يأتي بعد هذا  في الفصل الثالث  
العبـد بينـي وبينـك  (5)(هـذا)فالن بيني وبينك فقال نعم فذهب ليشتري فقال له رجل نخر اشتر 

األول فقـال المـأمور نعــم  (6)(مـن)ولـو قـال لـه الثـاني بمحضــر  ,فهـو لأمــرين وبينـك فقـال نعـم
ـــه  (7)(حتـــى)ولـــو لـــم يكـــن األول حاضـــرًا  ,لـــألول يءفهـــو بـــين المشـــتري والثـــاني وال شـــ قـــال ل

 .(9)ثللمشتري وال للثال يءاشتر لي ذلك العبد فقال نعم فالعبد لألّولين وال ش (8)(الثالث)
رجـالن فهـو بينهمـا  ولـو أشـتراه رجل اشترى عبدًا وأشرك فيه نخر فهو بينهمـا نصـفان 
 .(10)أثالثا  بينهمولو أشرك رجلين فهو  نصفان

 

                                                

 .شيئاً ( ا)في (  7)

 .752ورقة : الواقعات: ينظر( 1)

 .لأخر( ب)في (  5)

 .أشتريت( ا)في (  4)

 .ذلك( جـ)لذلك وفي ( ب)في (  5)

 (.ب)ساقطة من (  2)

 (.ب)ساقطة من (  1)

 (.جـ)ساقطة من (  4)
 .752ورقة : لواقعاتا: ينظر( 1)
 .752ورقة : الواقعات: ينظر (10)
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 لفصل الثانيا

(يملك)فيما 
(1)

(فيما)الشريك و 
(2)

 ال يملك 

حتــى لــو (3)(قتضــي التكفيــلوال ت)شــركة العنــان تقتضــي التوكيــل  وفــي شــرح الطحــاوي
 . (4)ى احد الشريكين يطالب المشتري خاّصة اشتر 

مّمـن هــو  (6)(العنـان)شـركة  (5)(جـازت)يطالـب كـل واحـد منهمـا ولهـذا  وفـي المفاوضـة
أو كالهمـا أو  (7)(فـي التجـارة)بأن كان احـدهما صـبّيًا مأذونـًا  لكفالةلأهل للتوكيل وليس بأهل 

ــه فــي التجــارة أو يعقــل البيــع والشــراء أو كالهمــا أو احــ (8)معتوهــاً احــدهما  ــدًا مأذونــًا ل دهما عب
جــوز شــركة العنــان بينهمــا ولــو بــاع احــدهما مــال الشــركة بمــا عــّز وهــان فهــو تكالهمــا فأنــه 

وقـد عــرف فـي موضــعه وشــركة العنـان قــد تكـون عاّمــة وقـد تكــون خاّصــة  (9)(بــالبيع)كالوكيـل 
كالثيـاب  (10)(شـ  خـاص فالعامة أن يشتركا في جميع أنواع التجارة والخاّصة ان يشتركا فـي)

والرقيق ولكل واحد منهما ان يبيع بالنقد والنسيئة ويشتري ان كان في يده مـال الشـركة وان لـم 
 خاّصة دون شريكه ألنه  فالشراء لهيكن فأشترى بدراهم أو دنانير 

                                                

 .يملكه( جـ)في (  7)

 (.ب)ساقطة من (  1)

 (.ب)ساقطة من (  5)
 .724الورقة :الطحاوي حشر (   4) 

 .جاز( ب)في (  5)

 .ساقطة من ب (6)

 .للتجارة( ب)في (  1)

 (715/ 7:مختار الصحاح ) الناقص العقل :الَمع ت وه   (8)
 (.جـ)من ساقطة (  1)

 .ساقطة من ب (10)
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 .(2)يصير مستدينًا على شريكه وانه ال يملك ذلك  (1)(على شريكه)لو جاز 
ان كان في يده دنانير فأشترى بدراهم جـاز النهمـا كالنقـد الواحـد ولـه ان وعن أبي حنيفة      

 .    (3)بضع ويدفع المال مضاربة في رواية األصلتي
وعن أبي حنيفة انه ال يدفع والحدهما ان يوكل بالبيع والشراء ولو رهن احدهما متاعًا 

عليهما بعقدهما ألن الرهن امنًا يريد به دينًا وجب ، من الشركة بدين عليهما لم يجز وكان ض
ه ألنه اأدان (5)(لدين)وكذا لو ارتهن  (4)(الشركة)وهو ال يملك إيفاء دينه من مال  إيفاء

ولو أقرَّ احدهما  (6)(يقر)استيفاء وهو ال يملك استيفاء ما واّله صاحبه، وليس ألحدهما أن 
 .(7)جز على صاحبهبدين لم ي

شـركة عنـان إذا أخـر َدينـًا وجـب لهمـا قـال فـي بريكين قال أحد الش الفتاوى الصغرىوفي      
, ا علـى ثالثـة أوجـه هذه المسألة في كتاب الصـلح وجعلهـكتاب الشركة ال يجوز مطلقًا وذكر 

 أو كالهما ففي (9)(اآلخر)َوّلى هذا أو توّلى وجب بعقد فَ  (8)(َديناً )إن كان 
بعقــد الشــركة أذن لصــاحبه بــأن جــاز فــي الكــل عنــدهما ألن كــل واحــد منهمــا : الوجــه األول  

 .يعمل ما يعمل الّتجار وهذا من صنيع التجار
ـــانيو خاصـــة ] أبـــي يوســـف ال يجـــوز إال فـــي نصـــيب نفســـه (10) (دعنـــ)و        فـــي الوجـــه الث

نصــيب صــاحبه وعنــدهما يجــوز مــن ال فــي ال فــي نصــيبه و والثالــث ال يجــوز عنــد أبــي حنيفــة 

                                                

 (.ب)ساقطة من (  7)

 725الورقة :شرح الطحاوي (2)

 .77/714: للسرخسي/المبسوط  (3)
 .الشريك( ب و جـ)في (  4)

 .بدين( ب و جـ)في (  5)

 .يقرضا( ب)في (  2)

 .17/755: للسرخسي/ المبسوط (7)
 .دين( جـ)في (  4)

 .نخر( ب)في (  1)

(7
 .عن( ب و جـ)في (  1
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الّدين عند أبي حنيفة ال يصّح أصـاًل  ذالدين إذا أخ ييّ ولّقب المسألة أحد ول .(1)[نصيب نفسه
 . تأخيره إسقاطه فيملكوعندهما يصّح في نصيبه ألنه يملك . أصاًل إال بأذن شريكه 

ــدين قبــل القــبض  أنــه وألبــي حنيفــة       وذلــك باطــل ألنــه )لــو جــاز ذلــك كــان ذلــك قســمة ال
كانت قسـمة قبـل القـبض فـال نصيب نحدهما فيتأجل نصيب أحدهما ويتعّجل اآلخر ف (2)يتّميز

  (4)يصّح في الكل وفي المفاوضة (3)(فال تجوز
ـــع  وفـــي الكـــافي   إذا أقـــّر نحـــدهما بـــدين مـــن تجارتهمـــا وأنكـــر اآلخـــر لـــزم المقـــّر جمي

ن أقـــّر  (5)(الــدين) لـــزم نصـــفه وال يلـــزم  (8)(و) (7)(تــّواله) (6)(أنهمـــا)إن كـــان هـــو الــذي تـــّواله وا 
ن أقّر أنه تّواله  .(9)يءلم يلزمه ش المنكر ش  وا 

أحــد الشــريكين شــركة مفاوضــة أو شــركة عنــان إذا اشــتركا علــى أن يتصــرفا معــًا وشــتى      
 .(10)فأذن احدهما لعبد مشترك في التجارة جاز

ولـو قـال احـد الشـريكين مـا باعـه اآلخـر   ,عليـهعليه صـاحبه يصـير محجـورًا (11)(حجر)ولو  
وكـذا  .عليهمـارّد عليه بعيب فقبله بغير قضاء جاز ولو باع احدهما متاعًا ف (12)اإلقالةجازت 

ر ألجل العيب فأن حّط من غير عيب   .حّصتهجاز من (1)(عليه)لو حّط من ثمنه أو أخَّ

                                                

 (.ب)وساقطة من ( أ)في حاشية (  7)

 بمعنى كله اْسَتَمازَ  و زَ َميَّ تَ  و اْمَتازَ  و َفاْنَمازَ  َتْمِييزاً  زهُ َميَّ  وكذا باع وبابه وفرزه عزله الشيء َمازَ :يتّميز (2)
مختار الصحاح ) يتقطع أي الغيظ من يتميز يكاد وُفالن بعض من بعضهم ميزت إذا القوم اْمَتازَ  ُيقال

:1/627). 
 .ساقط من ب، جـ (3)
 .5/54:جية لالفتاوى الولوا (4)
 .المالين( ب و جـ)في (  5)

 .انها( ب)في (  2)

 .تولياه( ب و جـ)في (  1)

 (.ب)ساقطة من (  4)

 .5/51: جيةلالفتاوى الولوا(9)
 .5/41: جيةلالفتاوى الولوا(10)

(7
 (.ب)ساقطة من (  7

زالته  :اإلقالة (12)  (.51التعريفات الفقهية ص) رفع عقد البيع وا 
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 .(3)في متاع باعه جاز عليه وعلى شريكه (2)(عيبب)ولو أقّر   ,وكذا لو وهب      
نهما أن يعمـل فيمـا يقـع ولو قال كل واحد منهما لصاحبه ِاعمل فيه برأيك فلكل واحد م

ر والخلـط بمالـه والشـركة ودفـع المـال مضـاربة والسـف (5)ااِلرتهـانمن الرهن و  (4)(و)في التجارة 
وان  ,أما الهبة والقـرض ومـا كـان إتالفـًا للمـال أو تمليكـًا بغيـر عـوض فأنـه ال يجـوزير مع الغ

 ،(6)قال كل واحد منهما لصاحبه ِاعمل فيه برأيك إال إذا نّص عليه
ـــيس   ـــى )أن يرجـــع  (7)(رضتـــللمق)وأن أذن كـــل واحـــد منهمـــا صـــاحبه بااِلســـتدانة ل عل
 .(9)وما تّقدم في اإليضاح,  هذا في الفتاوىألن التوكيل بااِلستقراض ال يصّح  (8)(شريكه
       

                                                                                                                                                   

 (.ب)ساقطة من (  7)

 .نعيب( ب و جـ)في (  1)

 .51/ 4: حاشية ابن عابدين (3)

 (.ب و جـ)ساقطة من (  4)

 (.11التعريفات الفقهية ص) أخذ الرهن  :االرتهان (5)
 .5/1: تحفة الفقهاء (6)

 .للمقرض( ب و جـ)في (  1)

 (.ب)ساقطة من ( 4)

 .4/51 :حاشية ابن عابدين (9)
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بالمـال هـو الصـحيح  واوالمضـارب والمـودع أن يسـافر  (1)المبضعوفيه أيضًا ولشريكي العنان و 
وقــال .مــن رأس المــال  (4)(3)(الكــراءو )ومؤنــة الســفر  (2)(أبــي يوســف)ي حنيفــة ومــن مــذهب أبــ

 النفقة من الربح  (5)(حسبت)محمد فأن ربح 
 . (8)رأس المال وهذا هو الحكم في المضارب (7)(في)النفقة  (6)(كانت)وأن لم يربح 

ه احـدهما ولو باع احدهما لم يكن لأخر أن يقبض شيئًا من الثمن وكـذا كـّل ديـن ولّيـ 
ــرَي مــن نصــيبه ولــم يبــرأ مــن  (9)(يمتنــع)وللمــديون أن  مــن الــدفع إليــه فــأن دفــع إلــى الشــريك َب

ِاستحسانا يعني برأته من حّصة القابض والقياس أن ال يبرأ من حّصـة القـابض  نيدامحّصة ال
ــّي  (10)أدانــهأيضــًا ولــيس ألحــدهما أن يخاصــم فيمــا باعــه اآلخــر أو  والخصــومة إلــى الــذي ول

 . (11)كذل
 .(12)وما أستأجر احد الشريكين بش  من تجارتهما جاز عليهما بمنزلة ملك األعيان

 . (14)ال يصّح في نصيب شريكه (13)(آلخر)ولو أَقرَّ بجارية في يده  

                                                
 جعله أي َعهُ ْبضَ استَ  و الشيء عَ ْبضَ َأ تقول للتجارة تبعثها مالك من طائفة بالكسر ةُ الِبضاعَ :المبضع (1)

 (.1/11:مختار الصحاح )هجر إلى تمر عِ ْبضِ كُمْستَ  المثل وفي بضاعة

 (.ب)ساقطة من (  1)

 .الكراء( جـ)في (  5)

 (.747التعريفات الفقهية ص) ن كاريته أجرة المستأجر وهو في االصل مصدر م: الكراء (4)

 .حسب( ب)في (  5)

 .كان( ب)في (  2)

 .من( ب)في (  1)

 .5/52: الفتاوى الولواجية (8)

 .يمنع( ب)في (  1)

 أي َداِئنٌ  فهو استقرض أي هو َدانَ  و َمْدُيونٌ  و نٌ ِديمَ  فهو أقرضه َداَنهُ  وقد الدُُّيونِ  واحد ْينُ الدَّ : أدانه (10)
 (.1/17:مختار الصحاح )دين عليه

 .17-2/11: بدائع الصنائع (11)

 .1/244: مجمع الضمانات (12)

(7
 .لأخر( ب)في (  5

 .5/11: بدائع الصنائع (14)
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ثالثة نفـر ليسـوا بشـركاء تقّبلـوا عمـاًل مـن رجـل ثـم جـاء واحـد مـنهم وعمـل  النوازلوفي 
إذا                   .(1)ين وهــو متّطــوع فــي الثلثــينذلــك كلــه فلــه ثلــث اآلجــر وال شــ  لأخــر 

أقعد الصانع رجـاًل فـي دكانـه يطـرح عليـه العمـل بالنصـف جـاز استحسـانًا للتعامـل إذا اشـتركا 
ـــالقبي)فـــي عمـــل  ـــاس جميعـــًا وشـــّتي  (2)(هن ـــين  (3)(برأيـــهد ويعمـــل كـــل واحـــ)مـــن الّن أوفـــي عمل

خياطــة جــاز عنــدنا استحســانًا ألنــه توكيــل بقبــول واآلخــر ال (4)مختلفــين يعمــل احــدهما القّصــارة
 .(5)العمل إذا تقّبال كان عليهما 

ذا عمل أحدهما أو عمال استحقا األجر وكان العامل معينًا لأخر وهـذا جـائز ألن    وا 
مطلــق العمــل ال عمــل العامــل بنفســه فــأن القّصــار إذا اســتعان بغيــره أو اســتأجر  (6)(شــروطال)

الربح في هذا ألحدهما أكثر مما شرط  (7)(شرطا)القّصار األجر ولو غيره حتى عمل استّحق 
 (9)(شــــرط)وان  (8)أحــــذقشــــرط لأخــــر جــــاز عنــــدنا ألن العمــــل متفــــاوت قــــد يكــــون أحــــدهما 

 وأالمشـايخ فيــه فـان غــاب احـدهما أو مــرض  (12)(اختلفــت) (11)(عمـال)ألدناهمــا  (10)[األكثـر]

                                                
 .752الورقة  :الواقعات بعالمة العين  (1)
 .يتقبالنه( جـ)في  (1)

 .يعمل كل واحد منهما برأيه( جـ)و في . يعمل كل عمل منهما برأيه( ب)في (  5)

َره: كالهما َره،َقصَّ  و سيبويه، عن ًة ِقصارَ  الثوبَ  رَ َقصَ  القّصارة (4) ارُ  ُسمِّي ومنه وَدقَُّه  َحوَّ  و.  الَقصَّ
ارُ  و.  مثله َتْقِصيراً  الثوب ْرتُ َقصَّ   الِقْطَعة هي التـي َرةِ َقصَ بال َيُدقُّها ألَنه للثـياب الـُمـَحوِّرُ : رُ َقصِّ الـمُ  و الَقصَّ
 (.5/714:لسان العرب ) . ةُ ِقصارَ ال وحرفته الـخشب، من

 .77/754: للسرخسي/المبسوط (5)
 .المشروط( ب و جـ)في (  2)

 شرط؟( ب)في (  1)

 (.1/54:مختار الصحاح )مهر إذا به والعمل القرنن الصبي قَ َحذَ : أحذ  (8)

 .شرطا( جـ)في (  1)

(7
 (.أ)ساقطة من (  1

(7
 عمل( جـ)في (  7

(7
 .أختلف( ب و جـ)في (  1
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مــن شــركة التّقبــل فــي وقــد ذكرنــا شــيئًا .  لــم يعمــل وعمــل اآلخــر فــاألجر بينهمــا ألنــه كعملهمــا
    (1). في مسائل الشركة الفاسدةالفصل االول 

                                                
 .2/741: شرح فتح القدير (1)
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 الفصل الثالث

في الفسخ
(1)

. 

البيوع في فصل ما  كتاب إنكار الشركة فسخ وقد ذكرنا فيالفتاوى الصغرى وفي 
 عقد (4)أنفسخ مات (3)الشريكين  (2)أّي  وفي شرح الطحاوي. يكون فسخا وما ال يكون

الشركة بينهما علم صاحبه بموته أو لم يعلم ولو لم يمت لكن فسخ احدهما الشركة بينه وبين 
ولو علم ان كان راس مال الشركة دراهم أو .لم يعلم شريكه ال تنفسخ الشركة  (5)(لو)شريكه و

في (8)((7)عن أصحابنا)عروضًا وقت الفسخ ال رواية  (6)(كانت)دنانير انفسخت الشركة ولو 
 . (9)أنها ال تنفسخ كالمضاربة وذكر الطحاوي. كة إنما الرواية في المضاربةالشر 
ـــال  (10)[و]     فســـخا المضـــاربة ورأس  (12)(إذا)زادة  وذكـــر األمـــام خـــواهر (11)(رحمـــه اهلل)ق

. يجـــوز إذا كـــان المـــال عروضـــا (14)(فـــال)إذا فســـخ احـــدهما  (13)[أمـــا] يجـــوز اً المـــال عروضـــ

                                                
رفع العقد على وصف كان قبله بال زيادة ونقصان ، التعريفات : لغة النقض وفي الشرع :  الفسخ (1)

 .724الفقهية ص

 .]أحد [ (ب)في النسخة  (2)
 .]إذا [ (ب)في النسخة  (3)

 5:لسان العرب ) ضُع والنكاُح، َأي نقضته فانتقالبـي فانفسخت الَبـْيَع بـين البـيَِّعين والنكاَح فسخ:أنفسخ  (4)
/45). 
 (.ب و جـ)ساقطة من (  5)

 .كان( ب و جـ)في (  2)

المقصود بأصحابنا أئمتنا الثالثة وبالمشايخ من لم يدرك اإلمام لكن المشهور إطالق :اصحابنا (7)
ما المشايخ ففي وفق النهر أصحابنا على أئمتنا الثالثة أبي حنيفة وصاحبيه كما ذكره في شرح الوهباني ة وا 
 .1/471: حاشية ابن عابدين: عن العالمة قاسم ان المراد بهم في االصطالح من لم يدرك اإلمام ، ينظر

 (.ب)ساقطة من (  4)

  .724الورقة  الطحاوي شرح(9)
(7

 (.أ و جـ)ساقطة من ( 1

(7
 (.جـ)ساقطة من (  7

(7
 .إن( جـ)في (  1

 (.أ)ساقطة من (  7)

 .وال( ب و جـ)في (  1)
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 يجــوز فســخ الشــركة وان كــان المــال عروضــًا بخــالف المضــاربة وعامــة المشــايخ فرّقــوا وقــالوا
رجالن اشتركا واشتريا أمتعة ثم قال أحـدهما لشـريكه  (1)(صورته) الشهيد اختاره الصدروهكذا 

فمـا اجتّمـع فهـو للعامـل  (3)(باألمتعـة) (2)(اآلخـر)لشريكه ال أعمل معك بالشركة وغـاب فعمـل 
وله ال أعمـل معـك فـي الشـركة بمنزلـة نصيب شريكه ألن ق (5)(لقيمة)ضامن  (4)(وهو)للعامل 

. وأحد الشريكين إذا فسخ الشركة ورأس المال أمتعة يصح الفسـخ بمنزلة قوله فاسختك الشركة
 .(6)هو المختار بخالف المضاربة

إذا نهــى رب المــال المضــارب عــن التصــرف ان كــان راس المــال  وفــي شــرح الطحــاوي      
كـان راس المـال دنـانير يصـرف إلـى دراهـم  دراهم كـان لـه ان يصـرف الـدراهم إلـى دنـانير وان

ولــيس لــه ان يشــتري بهــا عروضــا وعمــل النهــي وان كــان راس المــال عروضــا وقــت النهــي ال 
 . (7)نهيهيصح 
قـال لصـاحبه أنـا أريـد  (9)[إذا]أحد الشـريكين  .الشركة كالمضاربة (8)(جعل) و الطحاوي      

كــون لـــه مـــا لـــم يقـــل تاشـــتراها ال الشـــريك ف (10)(فســـكت)أريــد أن أشـــتري هـــذه الجاريـــة لنفســي 
شريكه نعم،ولو قال الوكيل بشراء جارية بعينها للموكل أنا أريد أن أشتري هذه الجاريـة لنفسـي 

إذا علم الموّكل رضـي أم سـخط  كون له، والفرق أّن الوكيل يملك عزل نفسهتفسكت فاشتراها 
 .(12)صاحبه (11)(ىبرض)بخالف الشريك فاّن أحد الشريكين ال يملك فسخ الشركة إال 

                                                

 .صورتهما( ا و جـ)في (  5)

 .الحاضر( ب و جـ)في (  4)

 .االمتعة( ب)في (  5)

 .فهو( ب)في (  2)

 .بقيمة( جـ)في (  1)

 .5/711: البحر الرائق  (6)
 .724: شرح الطحاوي (7)
(7

 .يجعل( ب)في (  1

(7
 (.أ)ساقطة من (  7

(7
 .فسكتت( ب)في (  1

 .برضاء( ب)في (  7)

 .151: رح الطحاويش(12)



 
 

  -:وهو مشتمل على خمسة فصول
 

 في المقدمة :  األولالفصل 
 

 في صيد الكلب :الثاني الفصل  

 
 في الرمي : الثالثالفصل 

 

 في السمك : الفصل الرابع
 

 في جنس ما يؤكل لحمه وما ال يؤكل  :الفصل الخامس

 كتاب

 الصيد
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 (1)كتاب الصيد

  -:فصول (2)(خمسة)وهو مشتمل على 
األول فيييل ادمة مييية وادييييد ل فيييل صيييث  ادالييي  واديددييي  فيييل اد ميييل واد ا ييي  فيييل ادسيييم  

  .(4)ادجاّلدةوفثه  (3)(ثؤال)ال  9وادخدمس فل ج س مد ثؤال دحمه ومد
  -:أما األول

 .(6)و غث  مأاولأ ادن عن اآل مل مأاوالا  (5) ادممت ادصث  وهو ادحثوان ادمتوحش 
ح فية وثايون  (8)(ثأخيذ )وأن  (7)(دلتلهّيل)االصطثد  م دح إال إذا ادن  وفل ش ح ادشدفل      

 (10)(ثجيي ح)و اد ييد و و حييو  ممييد ثطثيي  وادسييها و حييو  ممييد  (9)وثعيي هييذا  دداليي  و حييو  ّممييد 
فييل  (12)(خمسيية)ممييد ثمسيي  وا  مييد ثحييّل ادصييث   خمسيية عشيي  شيي طدا   (11)(د حوهيي)وادشيي اة و
ة وان ثوجييي  م يييه ا  سيييدل  وان ال ثشيييد اه فيييل ان ثايييون مييين أهيييل اديييذاد (13)(هيييل)ادّصيييثد  و

ا  سدل من ال ثحّل صث     وان ال ثت   ادتسمثة عدم اا  وان ال ثشتغل  يثن ا  سيدل واألخيذ 

                                                

 (.644ص/9ادتعد ثف ج .) حثلة مد امت    ج دحه أو  ةوائمه مأاوال أو غث   وال ثؤخذ إال الصيد(1 )
 .يالية وهو سهو(  )فل (  2)

 .ثؤال دحمه(  )فل (  3)

مختيد  ادصيحدح . )َدية  ادَجالَ سمثت اد ا ية ادتيل تأايل ادعيذ ة و  .وتأالهد اد ة ة ادتل تت   اد جدسدت الَجالََّلة   (4)
1/64.) 
دسيييدن ادعييي   ) ادم ييي  أن تحييول  يييثن اد جيييل و يييثن ادشيييلخ اديييذو ث ثيي   وهيييو خيييالف ا عطيييدخ : الممتنععع  (5)

8/363.) 
 .052عجا دغة ادفةهدخ م(6)
 .دل هل(  )فل (  7)

 .ثأخذ( جي)فل (  8)

 (.63/ 95:دسدن ادع   )   و ِإذا َجَ ى؛َثع  ا اديمدخ  َع َ : ثع وث اض  س عة  :  يعّدو (9)
 .ثحتدج(  )فل ( 10)

 . حوهمد( ا و جي )فل (  11)

 (.جي)سدقطة من (  12)

 .هو(  )فل (  13)
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وأن  (1)سي ن ا  سيدلوهو أن ثذه  عليى معلَّمدا وخمسة فل ادال  م هد أن ثاون . عمل آخ  
وخمسيية فييل .اه فييل األخييذ مييد ال ثحييّل صييث     وأن ثةتلييه ج حييدا وأن ال ثأاييل م ييهوأن ال ثشييد  

ن مين ادحشي ات   وأن ال ثايون أو مخل يه   وأن ال ثايو  أ ثد يه  متةوثدا ادصث  م هد أن ال ثاون 
 ج دحثيه أو قوائميه  وان ثميوت  هيذا ق يل  (2)( فسيه)دت ادميدخ سيوى ادسيم    وان ثملي  من   

 .(3)ان ثوصل إدى ذ حه
 هيييذ  ادع يييد ة ان ثايييون ادصيييث  مميييد ث يييدح ت دوديييه وثايييون  وفيييل  سيييخة ا ميييدا ادس خسيييل      

أل يه إذا  (5) (حتى ثج  )عن  ص     وان ال ثةع  عن طل ه  (4)ال َثَتوا ىممت عد وحشثد   وان 
 آخيي  فييال ثحييل  دةييول أ يين ع ييدس (6)( سيي  )إذا غييد  عيين  صيي     مييد ثاييون مييوت ادصييث  

 .(11()10)(9)(أ مثت)مد و ع  (8)مد اصمثتل ا (7)[ حمه اهلل]

                                                
يييَتَغَل اد َال ييي   َ ع يييَ  س يييَ ِن ا ِ     :سعععنإل االسعععال (1) َسيييدِل َفِليييَذِدَ  إَذا اش    ِ يييِطَثد   م َريييدفاد ِدذ  َسيييدِل َحتَّيييى َثا يييوَن ااِلص 

ِ  َأو  َعيَ َل َعين  اد و  َسيدِل َأو  َتَوقَّيَف ِدليي َّ يث َ  َ ع ييَ  ا ِ    َسيدِل ِ َعَميلآ آَخييَ  َميَيالا َايَأن  َأَاييَل ادصَّ ييث ِ  َوَذَهيَ  َثِمث اييد ا ِ    صَّ
يث َ  َ ع يَ  َذِدي  َوَأَخيَذ   َوَقَتَليه  َفياَل  َأو   يِتَ اَحِة ي ياَّ َأت َ يَ  ادصَّ يدِئ   َثَسد اا َأو  َتَوقََّف م  َّةا َطِوثَلةا ِداِلس  َايل  َميد َديا  ث َسياص ادصَّ ث ؤ 

يث ِ  َاَميد َأ َّيه  َديو   ِسيل ه  يَدِ َثيةا إَديى ادصَّ يِ ِ  َوث    ِمَثةا َجِ ثَ ةا َ ع يَ  َ ج  َ  َّ اد َحيدِئط  َوادشَّيَج   َأو  ادي صثا  ادسَّيه َا إَديى اد يَوَ اِخ  َتس 
ييييد إَذا َدييييا  َثَتَوقَّييييف  اد َال يييي   ِدل َّ  َاييييل  َأمَّ ييييَمدِل َوَأَصييييدَ  َصييييث  اا َوَقَتَلييييه  َفيييياَل ث ؤ  اَحييييِة َ ييييل  َتَوقَّييييَف َأو  إَدييييى اد َثِمييييثِن َأو  ادشص

ِه اد ِحثَلةِ  َفدِخ َعَلى َوج  ِتخ  يث ِ    ادتَّ  يِوث   َوادي ُّ ُّ  ِداِلس  يِل ادصَّ َ ي   َذِديَ  ِحيلَّ َأا  ِتَغدالا ِ َعَميلآ آَخيَ  َواَل َثم  َفاَل ث َع ُّ َذِدَ  اش 
تَد ِ  تَد   َوَ  ُّ اد م ح   (.394-3/395.     ادحادا ش ح مجلة األحادا ) اد م خ 

 .  فسه(  )فل (  2)

 .3/396:       ادحادا ش ح مجلة االحادا5/697:ثة   ادفتدوى اده  8/059: اد ح  اد ائق  (3)

 (.9/011:مختد  ادصحدح )استت : َ ىَتَوا (4)

 .سدقطة من    جي (5)

 .س  (  )فل (  6)

 (.أ و  )سدقطة من (  7)

 (.32ادتع ثفدت ادفةهثة ص) االصمدخ ان ت مل ادصث  فثموت وا ت ت ا  : ما اصميت (8)
 .أ هثت(  )فل (  9)

 (.37ادتع ثفدت ادفةهثة ص) اد مدخ أن ت مل ادصث  فثموت  ع  أن ثغث  عن  ص   : يتما أنم (10)

 .981-4/988: ادم سوط: ث ظ  (11)
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 الفصل الثاني

 في صيد الكلب

اميييد ثيييذ ا  (2)و يييد ثهاثصيييث  ادمسيييلا  الييي  ادمجوسيييل  (1)(أن)ال  يييأس  وفيييل األصيييل
إذا صيد  فيال ثحيّل صيث    وايذا ذ ثحتيه   وأميد ادثهيو و واد صي ا ل  (3)ادمجوسيل سياث ها أميد 

 .(4)فثحّل صث همد وذ ثحتهمد
أو ادييذو  (6)[أو ادييذو دييا ثسييّا علثييه]ا شييد   فييل قتييل صييث  اليي  غثيي  مّعلييا إذ (5)(و) 

او  ّ  علثه س   وايذا  (7)[واذا دو  ّ  علثه ادصث  حتى أخذ ]أ سله مجوسل أو م ّت  دا ثحّل 
وادالي  ألن  ,دسي   ا ّ  علثه مجوسل حتيى أخيذ  ال  يأس  أاليه  خيالف  (8)(فدن)واذا اد د و 

م سل فثاون إعد ة وفعل ادس   ديثس مين جي س فعيل ادم سيل فعل ادمجوسل من ج س فعل اد
 . (9)دثاون إعد ة دلمسلا فثاون إعد ة دلال  فثح ا

  

                                                

 (.جي)سدقطة من (  1)

ةو      واح  اد: البازي (2)  (.70/ 96:دسدن ادع   ).اِة ادتيل َتِصث    َر     من ادصُّ

؛ غث  َميج  ا اديَميج وس  جثل مع وف جمٌ   واح ه :المجوسي (3) وهو معي َّ  َأصيل ه  ِم  ييُ ا يوش   وايدن : وِسلٌّ
ل مييييين  اَن ِ ييييي ثن اد يَمييييييج وس و عيييييد اد يييييدس إدييييييثه  فع َّ تيييييه ادعييييي   فةدديييييت :  جيييييالا َصيييييغث  األ ذ َ ييييييث ن ايييييدن َأوَّ

 (.095/ 4:دسدن ادع   ).َميجوس  
ادتع ثفيدت ادفةهثية .  قية تع ي  اد يد  وفل اال سدن ادادمل هو ف,ف قة من اداف ة ثع  ون ادشمس وادةم  :وش عد
914. 

 .651-0/658: االصل (4)

 (.  و جي)سدقطة من (  5)

 (.أ)سدقطة من (  6)

 (. )وسدقطة من ( أ)فل حدشثة (  7)

 .ودو(  )فل (  8)

 .6/902: اده اثة ش ح اد  اثة (9)
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ُ  1)َ َجيَ   إذا أ سيل ادمسيلا ال يه عليى صيث  ييا وفل ادجدم  ادصيغث 
مجوسيل فيد  ج   (

   جيي   فةتييل ادصييث  ثحييّل وعلييى ادةليي  ال ثحييّل ودييثس هييذا امييد دييو أ فيي   اداليي    فسييه و جيي  
    (2).ل استحسد ده حتى ثحصدح ه ا ه ثجعل اإ سدد

  : نوع آخل في هذا الفصل
وسييّمى فييد  ج  وأخييذ  (3)[يييا  جيي  ] ودييو أ سييل ال ييه ادمعلَّييا علييى صييث  ودييا ثسييّا عميي اا 

ا  ,ادصييث  وقتييل ال ثحييلّ  ث فسييإ إال  (4)(فييال)ألّن ا  سييدل ميين تييد   ادتسييمثة عميي اا فعييل ادمحيي َّ
ذا ا فليت اداليي  ادمعّلييا أو جد حييةو ,ييا ث سييله ميي  ادتسييمثة  ميليه ثع ييل  ييأن ثمسيياه  (5)[أخيي ى] ا 

 (6)(ا  يه ديا ثتي   و )غث  ادال  فأخذ ادصث  وقتل ال ثحّل فلو أن صيدح ه صيدح  عي  اال فيالت 
إ  جيي  و ا  فييل ادطليي  حييّل أالييه ألن ذديي   (7)(وا  مييد)دييا ث  جيي    جيي   ال ثحييّل و فييل ادطليي  

 . (8)ثاون  م  دة ا  سدل
  (9)(:نوع آخل مإل هذا الفصل) 

وغث هيييد ث سيييله ادمسيييلا أو  مييين ادسييي دعو صيييث  ادالييي  ادمعّليييا وميييد أشييي ه مييين ادجيييوا ح 
 .(11)إال أن ثأال من دحمه فحث ئذآ ثح ا علثه فثأخذ  وثةتله ج حدا حاللٌ  (10)(وسّمل)اداتد ل 

                                                
  (6/398:دسدن ادع   ).ج    اديَم      َّ اد :فد  ج  َزَجَله   (1)
 .9/687: دم  ادصغث ادج (2)
 (.أ)سدقطة من (  3)

 .وال( جي)فل (  4)

 (.أ)سدقطة من (  5)

 .ان دا ث   (   وجي)فل ( 6)

 .و إن(   و جي)فل (  7)

 .99/031: دلس خسل/ادم سوط (8)
 (.  و جي)سدقطة من (  9)

 .وثسمل( جي)فل (  10)

 .3/42: ادفتدوى ادودواجثة (11)
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األال    وأصل هذا ان ت  (2)ش   من  ا ادصث  دا ثح ا ع   عدمة ادعلمدخ (1)(وأن)
ميد دييا ثايي   ودييا  (4)(ادتعليثا)تي   األايل ميي ة ال ثي ل علييى  (3)(فييدن)األايل شي ط داو ييه م علَّميدا 

 فةييط ثّةيي   أ ييو ح ثفيية تةيي ث اا وفوَرييه إدييى أهييل هييذ  ادصيي دعة  وع يي همد إذا تيي   يييال  ميي ات
ييثو صييد  يالييية أو أاييي   (5)(فييإن)تعّلييا  ثيي  ودييا ثأالهييد دييا ثؤاييل األول واديييد ل أل ييه غ ميين ادصو

 .(7)أ ه ثحلّ  (6)(واألصل)معّلا  ع  وفل اديدد   واثتدن 
فل مختليف اد واثية فيدن أايل مين ادصيث   عي  ميد حايا  اختد   ادفةثه أ و ادلث : اديدد    

 علمييه ثحاييا  جهلييه ع يي  أ ييل ح ثفيية حتييى دييو صييد  صييثو اا ق ييل هييذا وهييل قدئميية ع يي   تحيي ا 
ة فثميد أاليه وادخيالف فيل ادمتةد  ية وادمت دعي  (8)(هيذا )وع  همد ال تح ا وأجمعوا أ ه ال ثظهي  
فل حددة األخذ فأدةدهد ييا قتيل وديا ثأايل م يه فّلميد أخيذ   سواخ إ تهش ادال  من ادصث   رعة

 عييي مد أخيييذ  صيييدح ه فايييذد   (10)إ يييتهشوديييو  ,فأالهيييد ديييا ثحييي ا (9)اد ريييعةصيييدح ه أخيييذ تلييي  
ثشيت ط تي   األايل دثصيث  معّلميدا أعطد  صدح ه  رعة م يه فايذد  وفيل اد يد و ال  (11)(دو)و

 . (12) ل ثاتفل  إجد ته ع   اد عوة

                                                

 .فإن(   و جي)فل (  1)

 .99/006:ادس خسل/ سوطادم (2)
 .وان(   و جي)فل (  3)

 .ادمعلا(   و جي)فل (  4)

 .و إن(   و جي)فل (  5)

 .االصا(   و جي)فل (  6)

 .3/40: جثةدادفتدوى ادودوا (7)
 .هذا(  )فل (  8)

 ( .933/ 9:اد هدثة ),ادةطعة من ادلحا :  ددفتا الَبْضعة  (9)
ه فييثؤي  فييثه وال َثج  حيه : شيدا َ ه  ش    هِ َثيش و َثي  هَ َش َ هَ :   هش :إ تهش (10) دسيدن ).ت يدَول ادشيلخ  َفِميه دييَثَعرَّ

 ( .342/ 4:ادع   
 (. )سدقطة من (  11)

 .3/40: جثةدادفتدوى ادودوا (12)
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 : نوع منه
ادال  وادصث  يا وج    ع  ذد  ق  قتله ودثس فثه أي  غث   حّل إذا دا ثت    توا ى إذا
فأت عيه  (2)(اد امل)ت اه يا طل ه  ع  ذد  فوج   دا ثحّل وأن غد  عن  ص   (1)(فأن)ادطل  

دن اييدن  ييه   مييدت حييّل استحسييد د واييذا اد ييد و فيي  حتييى وجيي   قييفأت عييه ودييا ثشييتغل  عمييل آخيي
  إذا أ سل ال يه أو  د ثيه عليى  صيث  فأخيذ ذدي  (3)(أو ال)ج احة أخ ى دا ثؤال ت   ادطل  

 .(4)ادصث  أو غث   أو ع  اا من ادّصثو  حّل أالهد مد  اا فل وجه إ سدده ع   د
 
علثييه يييَا ات يي  آخيي  فأخييذ  أن طييدل  (َُ 6)َجييَيافأخييذ صييث اا فةتلييه و  (5)(ال ييدا )ودييو أ سييل  

مايه على األول ا ةط  ا  سدل فح ا و إال فال  وان ع ل عن سي ن ا  سيدل ث مَ يةا وثسي ة ييا 
ادالي  أو ادفهي  فيل إ سيدده حتيى اسيتمان مين ادصيث  ييا ويي   (7)امين أخذ صث اا ديا ثحيّل إذا

 .(8)علثه فةتله حّل األال فل األصل
 (10)(فييل)أمسيياه فمييدت ادصييث  (9)(و)أ سييل ال ييه ادمعّلييا فأخييذ صييث اا   جييل وفييل ادفتييدوى     

 .(11) أخذ  أو ص مه دا ثؤال
 خطييأ  يييا عيي ض دييه صييثٌ  أخيي  فةتلييه ثؤاييل وان  جيي  جييل أ سييل ال ييه علييى صييث   فأ      

فع ض ده صث  أخ  فل  جوعه فةتله دا ثؤايل  الن ا  سيدل  طيل   يدد جوع و ي ون ا  سيدل 
 . (1)ال ثحل ّ 

                                                

ن(  )فل (  1)  .وا 

 .اد ائل(  )فل (  2)

 .أودى ( ا و جي)فل (  3)

 .99/062: ادس خسل/ادم سوط (4)

 .ال (  )فل (  5)

 (.62/ 9:مختد  ادصحدح )وادحثوانادطدئ  تل    دأل ض و د ه  خل وجلس واذا ا  سد َجَثَم  (6)
َتفيى : َن ا م و دا َامَ :  كمإل (7)  (.315/ 93:دسدن ادع   ).اخ 

 .99/060: ادس خسل/ادم سوط  (8)
 .أو(  )فل (  9)

 .من(   و جي)فل (  10)

 .958: ادواقعدت  عالمة اد ون (11)
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 (2)[نس آخلج]
وفيل اديذئ  قيدل محمي  ال ا  و ا يه   (3)وفل األصل ال جد ح من ادّس دع ثحّل صيث  

وع يي  أصييحد  د فييل األسيي  وادييذئ  ميين عد تهمييد ان  (5)ال فييدن تعلييا ال  ييأس  ييه (4)(أو)ثييتعلا 
ثمسيياد صييث همد  وال ثييأاال  فييل ادحييدل فييال ثسييتّ ل  د مسييد  علييى ادعلييا فييدن تصييو  ادييَتَعلُّا 

 .(6)جد 
فددحدصل ا ه ال   من ادج ح فل ادصث  سواخ ادن ذد  االصطثد   ددالي  أو  يدد مل  

ُا  وثشت ط ان ثاون  ادسها جد حدا فدن ادن ُا ُا خ ق ثؤايل وان ديا ثخي ق  (8)(فدن)  (7)مع اردا
 .(9)ال ثؤال إال ان ثاون  أسه مح  اا فأصد  ادصث   ح   فج حه  ثؤال

  (10).أاله وان دا ثج حوأمد اد د و إذا قتل ادصث  حّل  
  

                                                                                                                                                   
 .909: ادمسدئل ث ظ  عثون (1)
 (.أ و  )سدقطة من (  2)

 .99/009: ادس خسل/ادم سوط  (3)
 .أا( ا و  )فل (  4)

 .5/598:   ائ  ادص دئ   (5)
 .8/059: اد ح  اد ائق (6)
َل اد َحِ ث   ِمع  َ  :معلاضا (7) َل ده َواِ  ََّمد هو َحِ ث   اد َّأ ِس س مص َه   َواد ِمع َ اض  َسه ٌا اَل ِ ثَش َواَل َ ص  د أِلَ َّه  َثذ  ارا

ِرِه َوَتدَ ةا ث ِصث   ِ َح ص ِ  د َوَتدَ ةا ث ِصث   ِ َع    (.8/049اد ح  اد ائق ) م ع َتِ را

 .إن(   و جي)فل (  8)

 . 8/049: اد ح  اد ائق(9)
 .99/003: ادس خسل/ادم سوط (10)
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 :وما يتصل بهذا 
د  حتيى   واده ة وادوصثة وغث  ادمعلا ايذثجو  تملث  ادال  ادمعلا  دد ث وفل األصل

  وادفهي  واد يد و   ئادديذ (3)(2)(ادعةيو وال ثجيو   ثي  )  (1)ادِجي وذا  فل اد وا   ا ه ثجو   ثي  
 .(5)قدل أ و ثوسف ثجو  (4)ادّس و واد د و   ثجو   ثعهمد و ث  

- :جنس آخل
ييييييييث  فييييييييل ا ض إ سييييييييدن أو  ييييييييد (6)أِدييييييييفَ إذا     تعةييييييييلض فثهييييييييد  أو  خييييييييل  ا   أو ادصَّ
  (11)(ثملايه)أو تا ََّس ادطث  دا  (10)اجّمهأو  خل ادسماة   (9)تا س ادظ لأو  (8)7( فسطدط)
ميين أخيذ  فهييو دييه وديو  خييل  ا   فأغلةهيد علثييه وصييد   حيدل ثةيي   علييى  (12)(و)  (11)(ثملايه)

                                                
مييييدن واديييييخثد  ادصييييغث  ميييين اييييل شييييلخ حتيييييى ميييين اديييييَح  ظل وا: العععععُجْلو  و العععععُجْلو    (1) د طييييثإ وادِةيَّييييدخ واد ُّ

يجد  اددييح ظل: واد دِذ يجدن  وقيثل دسيدن ). . و  ادالي  واأَلسي  وادسي دع ِجي   و . هيو ميد اسيت ا  مين يميد  اأَلش 
 (.931/ 96:ادع   

 .وأمد  ث  ادعجول فال(  )فل (  2)

وا د م  وادذئ  وادَفه   ومد َأش ههد    َأو ثج ح وثةتل وثفت س ادأَلس  ع ةِ هو ال س   ثَ : ؛ قدلالَعق ول (3)
 (.6/513:دسدن ادع   ).سّمدهد ال دا الشت ااهد فيل ادسَّ  ِعثَّة؛ 

 (.6/389:دسدن ادع   ).ادِه ُّ مشتق م ه؛  :السِّنَّْول   (4)

 .005-99/006:ادس خسل/ادم سوط (5)
 (.1/ 1:دسدن ادع   ).َد مه: َفهَأدَ َفد دا و َأدَ فدا و ِإالفدا وو َأد  َف ادشلَخ َأد :أُلفَ (6)

 . سطدط(  )فل (  7)

تدٌط و ف سَّدٌط  تش ث  ادسيثن واسي  ادفيدخ دغية َفس   ثت من شع  وفثه دغدت  :الف سَطاط   (8) تاي س طردٌط و ف س 
 (.1/111:مختد  ادصحدح )دٌط م ث ة مص  ف س طَ فثهن فصد ت ست دغدت و : ادظ ل

َس َا َ ِا دِسِه وهو مورعه فل ادشج  ثاتن فثه وثستت  وق  ادادِ س  ادظ ل ث خل فل : تكنس الظبي(1)
 (.1/609:مختد  ادصحدح )ادظ ل من  د  جلس

 
ِ  : اجّمه (10) َجدا  َجم    اد َجم  ََجَمة  ادشََّج   اد م ل َتفُّ َواد َجم    َأَجٌا ِمي ل  َقَصَ ةآ َوَقَصٌ  َواآل  اد ح  اد ائق )َواأل 

4/71.) 
 .ثما ه(  )فل (  11)

 (. )سدقطة من (  12)
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ادمدد   دلميدخ ديا ثملايه وديو  (1)(حف هد) طه ثملاه ودو وق  فل حف ةأخذ  أو أ خى ست  فسطد
واييذا ادشيي اة  واد حييل إذا عّسييل فييل ا ض إ سييدن فهييو , حف هييد دالصييطثد  ملاييه إذا وقيي  فثهييد

 .(3)فل اتد  اد عوى (2)(ذا  دهد)دصدح  األ ض ودهذا أخوات و ظدئ  وق  
 أل ه ذاد   (5)(الهأ)أس حل يليدا من ق ل اد   (4)فأ دن جل ر   صث اا   سثف  

غث  اد أس اقل من اد صف دا ثحل ادم دن ع   د دةوده علثه (6)(عرواا )ودو أ دن فخذاا أو 
ودو ,االرط ا (8)دوجو  ذادة (7)(مد أ ثن من ادحل فهو مثت  وحل اد دقل)ادصالة وادسالا 

أ دن اقل من  صفثن واستوثد فل ادموت حّل ادال واذا إذا أ دن  عض اد أس ودو قطعه 
دلذادة  اد دقل (10)(حلث)أل ه ثتوها  ةدؤ   ع  ا  د ة و (9)[دنادم  ال ثؤال] صف اد أس 

ن ومدت حل ودو أ دن ادّلحا  وتعلق  جل    فهو دا ث  (11)(و) االرط ا و ودو قط  عرواا 
 خالف ادصث  الن ادمثت فةط   عرهد ثؤال مد قطعه  ةودو ر    سثفه على سما, م دن

.(12) لم  حالمن ادس

                                                

 .تا حف هد(  )فل (  1)

 .ذا  د(   و جي)فل (  2)

 .3/955: مجم  اال ه  فل ش ح ملتةى اال ح  (3)
ادمطليييييي  علييييييى أ ييييييوا  )ه غثيييييي   فأ ييييييدن م ييييييه عرييييييوا  مع ييييييى أ ال ثةييييييدل  ييييييدن ادشييييييلخ وأ د يييييي: فأبععععععاإل(99) 

 (.9/385:ادمة  
 .اله(  )فل (  5)

 .عصفو اا ( جي)فل (  6)

 .5/36: ت مذوس ن اد (7)
ذ يا  يثن ادحليق وادل ية :واالختثيد و. اسا من ذاى ادذ ثحية تذاثية اذا ذ حهيد وهواختثيد و واريط ا و:ذكا  (8)

 جييي ح وطعييين د هيييد  ادييي ا فيييل أو مورييي  وقييي  مييين  ييي ن: واالريييط ا و .وقطييي  ادمييي ل وادحلةيييوا واديييو جثن
صيث ا أواتد ثيد ةأن الثتي   ادتسيمثة أو وش ط فثهمد اون ادذا ا مسلمد حالال خد ج ادح ا ان ايدن . ادذ ثحة 

 ( . 922ادتع ثفدت ادفةهثة ص) ذا  اهلل ادخددص ع   د 

 (. )وسدقطة من ( أ)فل حدشثة (  9)

 .حل(  )فل (  10)

 .أو( جي)فل (  11)

 .44-3/45:جثة دادفتدوى ادودوا (12)
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 الفصل الثالث
 (1)الرميفي 

ييا  ميد  أخي    (2)  احيدا إذا أصد  ادسيها ادصيث  فأيخ يه حتيى ال ثسيتطث   وفل األصل
ن ميدت   (3)(دألول ي)فجملته ا ه إذا  مد  إ سدن و مد  آخ ان تعدق د وأيخ يه األول ملايه األول وا 

ن (3)(دألول )  مثيد  وقيتال  ملايد  ول وديو عليا أ يه ميدت  ددييد ل حي ا وريمن ادييد ل ديأ حّل وا 
 . (6)اديد ل وحلَّ  (5)(ملاه)دهمد ودو تعدق د ودا ثيخ ه االول وقتله اديد ل  (4)(حل)و

 جل  مى صث اا فسةط عليى األ ض وميدت ثحيل  خيالف ميد إذا وقي  فيل ادميدخ أو عليى      
 (9)(د  ية م صيو ة)أو حدئط أو  ما م صو  أو  (8)(شج  (7)(على)حج  أو )ادج ل أو على 

 .(10)يا وق  على مادن أخ  فمدت ثح ا  (9)(م صو ة
أمييد ادطثيي  إذا وقيي  فييل ادمييدخ ان اييدن   ثييد ال ثحييل سييواخ اد ييت ادج احيية فييوق ادمييدخ  

ادصييث  م هييد  اييون ادج احيية  حييدل ال ثتييّوها   جييدةفييل ادمييدخ أال ان ت (12)م غمسييدا  اييدن (11)(وأ)
 يت ادج احية فيوق ادميدخ ثحيّل وان ادن ادطث  مدئثيدا ان اد. ذاد  يا وق  فل ادمدخ (13)(إذا)امد 

                                                
َتَمى و َ َمييى  َ م  ه  مثييَ َمييى ادشييلخ ميين ث ثييه ث: اللمععي (1) مختييد  ادصييحدح )ثييدا و ِ مدثييةا َ م  ددسييها ثييدا أدةييد  فييد  

9/928). 
دسييدن ادعيي   )  يي ح  يي ح   حييد و   وحيد  ال و اد يي اح مصيي   قوديي   يي ح ماد ييه أو  ال ع ييه وصييد : بلاحععا  (2)
:0/628.) 

 .دأول(   و جي)فل (  3)

 .ثحل(  )فل (  4)

 .ثملاه(  )فل (  5)

 .052-99/061: دلس خسل/ادم سوط  (6)
 (.جي)سدقطة من (  7)

 .على شج  أو على حج (  )فل (  8)

 (. )سدقطة من (  9)

 .050-059: دلس خسل/ادم سوط (10)
 .ودو( ا)فل (  11)

يياد: منغمسععا   (12) ييثَّدل َأو اد َّييَ ى َأو فيييل مييدخ َأو ِصيي    حتيييى ادّلةميية فيييل : س  َغم  سييد   ادشييلخ فيييل ادشييلخ ادسَّ ِإ  
 (.4/954:دسدن ادع   ) اديَخيلص 

 (.جي)ة من سدقط(  13)
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ال دييو وان اد ييت ادج احيية  حدديية  ثتييوها  جييدة ادصييث  م هييد  ,أل ييه علييا أ ييه مييدت ميين ادج احيية 
علثيه أو وقي  عليى  (2)(فأسيتة ) خالف ميد ديو وقي  عليى ادج يل , ثحلّ  (1)(ال)ادوقوع فل ادمدخ 

ُا .األ ض ومدت حث و ثحلّ على  فيأن ايدن شين مين ذدي  محي  اا
 (5) (4)(ال)فأصيد ه وج حيه  (3)

 (6).ثحلّ  (5)
 ميى صيث اا فأصيد ه ادسيها وَخ َقيه  فوقي  فيل ادمييدخ  (7)(ديو)ا ميدا  وفيل ادفتيدوى دلةدريل      
وقي  فيل ادميدخ ال ثحيّل أاليه الحتميدل أ يه  (8)(حيثن)قدل  عريها إن ايدن ث جيى حثدتيه . ومدت

 غثيييي  وان اييييدن ال ث جييييى حثدتييييه حييييثن وقيييي  فييييل ادمييييدخ حييييّل أالييييه أل ييييه مييييدت , مييييدت  ددمييييدخ
 .(10)اددسها (9)وادم  اقادمدخ

 سي  ه جل  مى صيث اا ف في  م يه وأصيد  آخي  حيّل االهميد وديو  ّ ت ادي ثا ادسيها عين       
وديو مي َّ ادسيها عليى سي  ه وأصيد  , ودو قّوا  فأمرد  على سي  ه حيلّ . فأصد  صث اا دا ثحلّ 

حجي اا فأصيد د  ومرى وأصيد  ادصيث  حيّل  وديو  ميى سيهمد و ميى  جيل آخي  ثفت شج اا ودا 
 .(11)صث اا دا ثحّل 

  آخ  يا أصد  ادصث  فةتله حيلَّ أاليه ألن   س (12)[ادَسه ا] جل  مى صث ا فد اس         
 همسييلا  مييى سييهمد وسييّمى فأصييد  سييهمدا مورييوعدا و فعيي وفييل اد ثييد ات. ادع يي ة دوقييت اد مييل

 (13).فأصد  ادسها ادموروع ادصث  فةتله ج حدا حلَّ 
                                                

 (.جي)سدقطة من (  1)

 .وأستة ( جي)ألستة  وفل (  )فل (  2)

 
 .دا(   وجي)فل (  4)

 .]دا[فل اد سخة    (5)
 .699-6/692: اده اثة ش ح   اثة ادم ت و (6)

 .ودو(   و جي)فل (  7)

 .حتى( جي)فل (  8)

 (.9/048:ادمطل  على أ وا  ادمة   )  ما قصث : المزلاق (9)
 .99/093: سوطادم  (10)
 .99/050: ادمص    فسه (11)
 .ادصث ( جي)وفل ( أ)فل حدشثة (  12)

 .951: ادواقعدت  عالمة ادعثن (13)
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 مد  فأصد  ادصيث  فةتليه إن ايدن ثعليا مسلا آخ   (1)(سها)فأصد  سهمه مسلا  مى سهمد 

دلييد ل وهيو  (2)(ايدن ادصيث )أصيد ه ادسيها ادييد ل  ال أن سها اد امل األول ال ث لي  ادصيث  ديو
 ع   مل ادمسلا فدن  (3)[ادمجوسل]حالل وان ادن ثعلا أ ه ثصث ه ادن دأول  واذا إذا  مى 

 (5)اد    قييةعيين سيي  ه فددصييث  دلمسييلا وهييو مايي و   وال ثحييّل صييث  قييوة ودييا ثةطيي   (4)( ا  )فييدن 
 . (7)فل األصل (6)[واداُّل]وادعصد وادحج   وادمع اض

  -:(8)(منه)نوع 
 جل  مى صث اا فوق  ع   مجوسيل قي  مد ثةي   عليى ذ حيه وميدت ديا ثحيّل أل يه قيد   

فأخذ  صيدح ه وديا ثاين    جل  مى سهمد فأصد  صث ا  (10) تة ثا ا سالا) (9)(ادذ ا)على 
 .(12)ثؤال   هو ادمختد  (11) (ثان من ادوقت ق   مد ثة   على ذ حه

هذا  واثة عين أ يل ح ثفية وأ يل ثوسيف أميد فيل ظيده  اد واثية ال ثحيلُّ أل يه  وفل األصل     
 . (13) م  دة وقوعه ع    دئا

 
 

                                                

 .ثسها(  )فل (  1)

 .فددصث (   و جي)فل (  2)

 (.أ)فل حدشثة (  3)

 . ا ( أ و  )فل (  4)

مختد  )وادجم  ادَ َ د ق  رد قٌة  را اد ال أث         ق  ادذو ث  مى  ه ادواح ة      اد: الب ندقة (5)
 .(9/07:ادصحدح

 (.  و جي)وسدقطة من ( أ)فل حدشثة (  6)

 .99/052: دلس خسل/ادم سوط (7)

 (. )سدقطة من (  8)

 .ذ حه(  )فل (  9)

 .954ادواقعدت  عالمة اد ون  (10)

 .سدقطة من   (11)

 .957: ادواقعدت  عالمة اد ون  (12)

 .1/00: ادس خسل/ادم سوط  (13)
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- :نوع منه 
 ليي  اآلفييةيييا ذهيي  ع ييه ت علثييه سييدعة ميين غثيي  ج احيية (1)فغشييل جييل  مييى صييث ا  

اآلخييي  فهيييو دالخييي   خيييالف ميييد إذا ج حيييه ج احييية ال ثسيييتطث  معهيييد  (3)فأخيييذ   (2)(فمريييى)
اد هوض فل   اذد  مد شيدخ اهلل ييا   ي ل و ميى آخي  حثي  ايدن فددصيث  ديأول   وادفي ق أّن 

هييد ادصيث  وادمدديي  فثفيل ادمسيأدة األودييى ديا ثأخييذ األول فصيد   م  ديية مين  صي  شيي اة فوقي  
فهييو دييه وفييل ادمسييأدة اديد ثيية أخييذ   (5)(وأخييذ )ادشيي اة ف مييد   جييل  (4)(ميين)   يييا تخلييصئييغد

 . (6)األول   ةدخ أي  فعله فملاه
 جييييل  مييييى أسيييي اا أو ذئ ييييدا أو خ  ثيييي اا أو مييييد أشيييي ه ذديييي  ممييييد ثةصيييي   ييييه االصييييطثد   

 ثحيّل وان  ميى جي ا اا  قيدل  في  ال, فأصد  صث اا مأاول ادلحا وقتله حيّل أاليه (8) ((7)وسّمى)
ُا    ج ا اا   واثتدن  وى ا ين  سيتا ع يه  عن أ ل ثوسفأو سماة وت   ادتسمثة فأصد  صث اا

(9) .وادمختد  أ ه ثؤال  ن مد أصد ه ال ثحل   ون ادتسمثةإ ه ال ثحّل أل
 

أو شدة أو مع  أهّلى وسّمى فأصد  صث اا  (10)( ة  أو إ ل أو آ مل)ودو  مى إدى  
فل قول ثحّل وفل قول ال ثحّل وادثه : قوالن  ثوسف وأل ل ,مأاوالا ال  واثة دهذا فل األصل

ودو أ سل إدى صث  وهو ثظّن أ ه شج  أو إ سدن وسّمى فإذا هو صث   وفل األصل.إشد ة 
 (11).ثؤال

                                                
ِمَل عليثه: َل عليثهغ شِ : فغشي (1)  (.95/907:دسدن ادع   )أ غ 
 (. )سدقطة من (  2)

 (.فمرى) فل اد سخة جي  (3)

 .عن( جي)فل (  4)

 .فأخذ (  )فل (  5)

 .906: عثون ادمسدئل: ث ظ  (6)

 (. )سدقطة من (  7)

 (. )سدقطة من  سخة  (8)
 .951: ادواقعدت  عالمة ادعثن (9)

 .آ مل أو  ة  أو إ ل( ي  و ج)فل (  10)

 .951ص: ادواقعدت  عالمة ادعثن(11)
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وفل األصل سم  حّسدا ظّن إ ه حّس صيث  ف ميد  أو أ سيل ال يه فأصيد  صيث اا إن ايدن      
ن ايدن حيسُّ  ال ثحيّل   (1)األهلثيدت إ سيدن أو غثي   مين ذد  ادحيّس حيّس صيث  ال  يأس  يه   وا 

ودو  مى خ  ث اا اهلّثدا أو ظ ثدا مويةيدا فأصيد  صيث اا ديا ثؤايل وان ايدن ال ثعي ف أ يه أهليل أو 
وحشل ثحّل هذا إذا  مى طث اا أّميد إذا  ميى  عثي اا وال ثي  و أ يه أهليل أو وحشيل ال ثحيّل أل يه 

 . (2)فل األصل دثس  وحشل واألول فل األصل وحشل
 :(3)(منه)نوع 

 جدجيية د جييل تعّلةييت  شييج ة ال ثصييل إدثهييد صييدح هد ف مدهييد إن خييدف  وفييل ادفتييدوى 
ن دا ثان  هذ   .(5)ال تؤال وأصل هذا فل صث  األصل (4)ادميد ة علثهد ادموت تؤال وا 

اد عثي  أو اد ةي  ف ميد   (6) ي ّ مد توحش من األهلثدت ثحّل  مد ثحّل  ه ادصث  حتى ديو  
وفيييل ادشيييدة خيييد ج ادمصييي  .(7)(ثحيييلّ )وأصيييد ت ادجد حييية شيييثئد م هيييد فميييدت م هيييد   آدييية جد حييية

 (9).ال ادمص  وفل (8)(ثحلّ )
 

غثييي   فهيييذا عليييى  (10)( مدهيييد)فيييل  يييد  اد يييون  جيييل ديييه حمدمييية ف مدهيييد أو  وفيييل ادفتيييدوى     
 .(11) (إدى م  ده أو اد ت تهت و)وجهثن أّمد إن اد ت ال تهت و 

 

                                                
 (.01/ 99:دسدن ادع   ) ِليلٌّ َأه  والُّ شلخ من اد وا  وغث هد َأِدف اديَم د َل  :األهليات (1)
 .9/011:     اثة ادم ت و09-90/02: ادس خسل/ ادم سوط (2)
 .آخ  م ه( جي)فل (  3)

 (.1/007:د  ادصحدح مخت)ة وهل ادم  لَميد : المثابة (4)

 .90/09ادم سوط  (5)

  و ا  ددريا  في  وذهي  عليى وجهيه شيد  ا وم يه   يَ ا ا  دداسي  و ِ ي اا  يددفتا و  َ  ُّ  دداس   ِ  َّ اد عث  ثَ  َ : ند (6)
 (.1/070:مختد  ادصحدح )ق أ  عرها ثوا ادتََّ د ص  تش ث  اد ال

 .حل(   وجي)فل  (7)
 .ال ثحل( جي)فل (  8)

 .99/053: ادس خسل/م سوطاد (9)

 . مى( جي)فل (  10)

 (. )سدقطة من  سخة  (11)
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أل يه عجي  )ثحيّل أالهيد أصيد  ادميذ ا أو أصيد  موريعدا آخي  :  ل األو  (1) (ادوجيه)ففل    
  (2)(إن أصد  ادمذ ا حّل وفل مور  آخ : االختثد ثة   وفل ادوجه اديد ل  عن ادذادة

 . (4)فطع ت ثحلّ  (3)[فل  ئ ]وادشدة دو سةطت ]قدل ثحّل مطلةدا 
مين   مطلةيدا  ادةدريل ا ميدا فتدوىذا  فل  (7)[و] حلتال  (6)قدل ادحسن  ن  ثد  (5)(و)      

فيل اد ئي  إذا  ميد  فأ ميد  حيّل أاليه وهيو وميد ديو  يّ   (8)ادمتي  ومن غثي  ذاي  ادخيالف  وقيدل 
أو ق  هيد فيأ مى حّليت وديو أصيد  موري  ادلحيا وديا ثخي ج  (9)َظَلَفهيدسواخ فأن أصد  ادسيها 

ن اد ت صغث   قثل ثحّل وقثل ال ثحلّ إن  اد ا  (10).اد ت ادج احة ايث ة حّل وا 

                                                
 .( )سدقطة من  سخة  (1)

 (.أ)سدقطة من  سخة  (2)

 (.أ)سدقطة من (  3)

 .951: ادواقعدت  عالمة ادعثن (4)

 (. )سدقطة من (  5)

مد اثييت : ن آ ا هييو ادحسيين  يين  ثييد  ادلؤدييؤو صييدح  االمييدا ا ييل ح ثفيية قييدل ثحثييى  يي: الحسععإل بععإل زيععاد (6)
ادحسيين  يين  ثييد  ادمةيي ا فييل : افةييه ميين ادحسيين ودييل ادةرييدخ يييا اسييتعفى م ييه وقييدل شييمس االئميية ادس خسييل 

 .963: وط ةدت ادفةهدخ916:ط ةدت ادح فثة : ث ظ ( .هي026ت )ادسؤال وادتف ث  
 (.أ و  )سدقطة من ( 7)

 (.1/929:مختد  ادصحدح )فثهد  َّى إذا سةطَت َ  دداس  و    وَ َ ى فل اد ئ  ث: المتلدي (8)
 ( .9/927:مختد  ادصحدح )ل ف  دل ة ة وادشدة وادظ ل اددحدف  دغث هد واست عث  دلف سادظص : َظَلَفها (9)
 .9/382: دسدن ادحادا  (10)
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 الفصل الرابع

 في الّسمك

ن مييدت  وفيل األصييل ادسييم  ادييذو ميدت فييل ادمييدخ  غثيي  آفية وهييو ادطييدفل ال ثؤاييل  وا 
أو سيم  أو   آفة وهل أن ث حس  ع ه ادمدخ أو طفد على وجه األ ض أو وج  فل  طين طثي 

جمدعيية م هييد إدييى مرييثق فت اامييت فهلاييت أو  (1)(ادصييثد )طييه أحيي  فييل ادمييدخ أو ارييط    
أو أصد ته ح ث ة أو أدةيل فيل ادميدخ شين فأاليه وميدت ثؤايل وال ثحيل أايل ميد  (2)(حثة) د غته

 (3) .فل ادمدخ إال ادسم 
 يي  أ ييل ح ثفيية اددطييدفل وع يي  محميي  إذا قتلييه حيي ُّ ادمييدخ أو  يي    ال ثؤاييل ع وفييل ادفتييدوى    

 .(4)ؤال وهذا أ فق  دد دسث
سيماة  عريهد فيل ادميدخ و عريهد ,  واثتيدندا ثذا  ادخالف ودان قيدل فثيه  وفل ادتج ث      

ن ايييدن فيييل ادميييدخ إن ايييدن ميييد عليييى  فيييل األ ض مثتييية ان ايييدن ادييي أس خيييد ج ادميييدخ أاليييت  وا 
ن اييدن مييد علييى األ ض أاييي  ميين اد صييف أالييت األ ض قيي   اد صييف أو أقييل دييا ت ؤاييل  وا 

ل موري  سيم  إن  ميى  يه خيد ج ادميدخ فيى  ه اد جل فل ادميدخ فتعليّق  يه إذا  م 5[ادش ثت].
ن ا ةط  ادح ل ق ل أن ثخ جه مين ادميدخ ال  ثة   على أخذ  فدرط   فوق  فل ادمدخ ملاه وا 

 . (7)(6)(واهلل أعلا)ثملاه وعلى هذا إذا أ سل ادال  أو  مى ثع ف من هذا 

                                                

 .ادصثد ون( جي)فل (  1)

 (. )سدقطة من (  2)

 .068-99/067: ادم سوط (3)
 .951: ادواقعدت  عالمة ادعثن (4)
 .وفل ادواقعدت ش اة(جي)ادش   وسدقطة من (  )وفل ( أ)ل حدشثة ف(  5)

 (.جي)سدقطة من (  6)

 .951:ادواقعدت  عالمة ادعثن(7)
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 الفصل الخامس

 فيما يؤكل وفيما ال يؤكل

مين ادطثيو   ثد يه  مد ال ثؤايل ايل ذو  يد  مين ادسي دع وذو مخلي  وفل ش ح ادطحدوو     
األسيي  وادييذئ  واد ميي  وادفهيي  واديعليي  وادريي   واداليي  وادِسييّ و  األهلييل واد ييّ و وادفثييل وسيي دع 

 (5)وادي دق (4)وادّسيمو  (3)وادسي جد  وادف ي  (2)وأ ين عي س (1)ادر  وادث  يوعادهواا أثردا  ثد ه 
وادّحثدت  (9)(وادة فذ) (8)ادو غة ثد ه ادفأ ة و (7)(و)فل األ ض  (6)(سا هد)ادتل  وادهواا (5)واد دق

وادّحثدت وجمث  هواا األ ض إال األ    فإ ه ثحّل أاله وذو مخلي  مين ادطثيو   ثد يه ادصية  
 (11).واد د و وادشدهثن ومد أش ه ذد  (10)(وادعةد )

مييييد ال  ا دييييه اييييدد   و  و حييييو  ال ثؤاييييل إال ادسييييم  وادجيييي ا   وفييييل ادفتييييدوى ادصييييغ ى       
 .(14)(13)(اد جدسدت)وثا   ادغ ا  وهو ادذو ثأال , و حو  ثؤال (12)ادعةعقو 

       

                                                
َ ِذ  ادذا  واأل  يى فيثه سواخ َث     ادي: اليلبوع (1)  (.8/999:دسدن ادع    ).وع    َوث  َّة فوق اديج 
َلييا  َأَصي ُّ ديه  يد   وادييجم    يدت   َوث  َّية مع وفية  ون ادسصي َّو  : ابإل  ُععْلس  (2) يت   َأص  سآ  ذاي اا ايدن َأو ِعي      َأش 

 (.4/937:دسدن ادع    ).أ  يى  مع فة و ا ة 
واا : الفنك (3)  (.92/682:دسدن ادع    . ). ا ة ث ف َت ى جل  هد َأو ثل س جل هد َف  

 (.6/382:دسدن ادع    ).يمدن؛ ا ة مع وفةتسوَّى من جلو هد ِفَ اٌخ غدديثة األَ  :الّسمول (4)
 (.9/9969:ادةدموس ادمحثط ) اد دق مح اة  وث ة اددسمو  مع  ة: الدلق (5)

 .سا دهد(   و جي)فل (  6)

 (.  و جي)سدقطة من (  7)

ادو غ وسدا أ  ص ج س فسدا أ  ص هو ا د   واتفةوا على أن ادو غ من ادحش ات ادمؤذثدت : الوزغة (8)
 (.96/034:ش ح اد ووو على صحثا مسلا ) وجمعه أو اغ وو غدن

 .ادة  (  )فل (  9)

 .ادعةد  (   و جي)فل (  10)

 .369-362: ش ح ادطحدوو (11)
هييو طييدئ  معيي وف ذو دييو ثن أ ييثض وأسييو  طوثييل ادييذ   قييدل وا  مييد أجييد  قتلييه أل ييه  ييوع ميين :  العقعععق (12)

 (.92/042:دسدن ادع   )ادغ  دن 
 .اد جسدت(  )فل (  13)

 .3/55: جثةدتدوى ادودواادف (14)
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وفل  (1)أال اده ه  ال  أس  ه أل ه دثس  ذو مخل  من ادطثو  لوفل فتدوى ادودوادج

 (3) ددخطيييييدفوال ثؤاييييل ادخفييييدش أل يييييه ذو  ييييد  وال  ييييأس  (2)(ا ميييييدا)وفييييل فتييييدوى ادةدرييييل 
( و  اد     )وادسو ا ل و  (4)وادةم و

وادعصدفث  وادفدختة وادج ا  وايل ميد ديثس ديه مخلي   (6)(5) 
اد   و  ق ل أن ث فإ فثه اد وح ألن ميد ال  وح ديه ال  (7)(  و )مخل  ثخطف  مخل ه وال  أس 

 .(8)ال ثسمى مثتة
حميد  ادوحشيل ثؤايل  خيالف األهليل واد غيل ال ثؤايل وثاي   دحيا ادخثيل ع ي  أ يل ح ثفية وفييل 

 (9).ود  ه الحمه ادا اهة  واثتدن واألصا ا اهة ادتح ثا
 

فييل اد ييوا   دييو ان (10)(و)وثايي   أاييل دحييوا ا  ييل ادجاّلديية ومععا يتصععل بهععذا الجاّللععة  
ألن دحمييه ال [ (11)[فعلييى هييذا ال  ييأس  أاييل اديي جدج]جيي ثدا غييذو  ليي ن ادخ  ثيي  ال  ييأس  أالييه

 جدج فعلى هذا قددوا ال  أس  أايل ادي(12). ]ثتغث  ومد غذو  ه ثصث  مستهلادا ال ث ةى ده آي 
أ ييه ثحيي س " صييلى اهلل علثييه وسييلا"أل ييه ثخلييط و ال ثتغثيي  دحمييه وادييذو  وو عيين  سييول اهلل 

                                                
دالمدا ادفةثية ا  ادفيتا ظهثي  ادي ثن ع ي  اد شيث   ين ا يل ح ثفية   حةةيه  ادشيثإ مةي ا  : ادفتدوى ادودواجثة (1)

 .3/55د  دن  – ث وت –ا ن موسى ق ثوو    ا  ادات  ادعلمثة 
 (. )سدقطة من (  2)

مختد  ادصحدح ) واط ادخفدشادوطواط ادخطدف وادجم  ادوطدوثط وق  ثاون ادوط :بالخطاف (3)
:9/323.) 
 (.1/380:حواشل ادش وا ل )قثل طدئ  متود   ثن ادفدختة وادحمدمة : القملي (4)
 (.1/111مختد  ادصحدح )طدئ  اده ه   و ن       ُّ   اد, وع من ادطثو واذد   السوداني(5)

 .اد    ( ا و )فل (  6)

 .  ون(  )فل (  7)

 .3/57: جثةدادفتدوى ادودوا (8)

 .3/58: ادمص    فسه (9)

 (.جي)سدقطة من (  10)

 (.أ و )سدقطة من (  11)

 (. )سدقطة من  سخة  (12)
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ادن دلت    وا  مد ثشت ط ذد  فل ادجاّلدة ادتل ال تأايل إال ادجثيف أميد ميد (1)اد جدجة يالية أثدا 
ت ييدول غث هييد علييى وجييه ال ثظهيي  آييي  ذديي  فييل تمييد ثخلييط امييد إذ ت ييدول اد جدسيية وادجثييف و 

 .(2)  أس  أالهد دحمهد ال
وفيل اد جدجية  وفيل اد ةي  عشي ثن وفيل ادّشيد  عشي ةا  ل تح س شه اا  وفل ش ح ادّشدفل     

 (3).يالية أثدا
  (5()4) .األصّا أ هد تح س إدى ان ت ول اد ائحة ادم ت ة وقدل ا مدا ادس خسل     
فييال ثؤاييل  م ت يية (7)( ائحيية)م هييد  (6)(فثوجيي )ادجاّلديية ادتييل تةييّ    ادمايي و  وفييل ادم تةييل     

حددهييد  (9)(ذدي و )علثهيد وتلي  حددهيد وثايي    ثعهيد وِهَ تهيد  (8)(مييلوال ثح)دحمهيد وال ثشي   د  هيد 
  (11).ع قهد  جس (10)وفل فتدوى اد ّةددل

 

                                                
فيل اال يل أن ث اي  علثهييد أو و فيل  واثية أل يل  او   هيى  سيول اهلل  صيلى اهلل علثييه وسيلا  عين ادجالدية (1)

قودييه  هييذا  ,ل هييذا اد ييد أخ جييه ادت مييذو فييوفييل اد ييد  عيين ع يي  اهلل  يين ع ييدس  قودييه ,  ثشيي   ميين أد د هييد
وأخ جه أ و  او  و ين مدجية وادحيداا و وى ادييو و عين  ين أ يل  جيثا عين مجدهي  عين  ح ث  حسن غ ث 

 (667ص/5تحفة األحوذو ج) اد  ل  صلى اهلل علثه وسلا  م سال 

 .3/58:جثة دادفتدوى ادودوا (2)

 .3/54:جثة دادفتدوى ادودوا (3)
 (.9/041:مختد  ادصحدح  )َن ادشلخَ ت  ا ثهة وق  ت ن  اد ائحة اد َّ اد:منتنة (4)

 .99/054: ادم سوط (5)
 .وثوج (   و جي) فل (  6)

 . ثا(   و جي)فل (  7)

 .وادعمل( جي)فل (  8)

 .تل (   و جي)فل (  9)

دها مص فدت ع ث ة ( هي540ت)هو محم   ن ا ل ادةدسا اد ةددل ادخوا  مل ادح فل  : فتاوى البقالي (10)
اشف : اد  ادصالة  واالس ى فل ش ح االسمدخ ادحس ى  االعجد  فل علا االع ا  وغث هد  ث ظ م ه اذ
 .011-081:   ط ةدت ادح فثة (909  19  58  9/59: )ادظ ون

 .3/54:جثة دادفتدوى ادودوا (11)



 
 

 
 

  -:فصلينوهو مشتمل على 
 

 

 في مسائل الذبائح: األولالفصل        

 

 في التسّمية :الثاني الفصل        

 كتاب
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 (1)كتاب الذبائح
 .والثاني في التسّمية, األول في مسائل الذبائح, على فصلين  (2)(يشتمل)وهو 

  -:أما الفصل األول
ؤكل ذبيحة المجوسيي والمرتيد ذبيحة المسلم والكتابي حالل وال ت مختصر القدوريوفي 

 .(3)والمرتدة والوثني والمحرم من الصيد
المولييود بييين الكتييابي والمجوسييي . ذبيحتيي  تّصيير حّلييالمجوسييي  و تن وفييي األصييل ت  ييود     

وان كييان  (5)(4)(وفييي فتيياوق القاإلييي ابمييام ذبيحيية الي ييودي والنصييراني حييالل)ذبيحتيي  حييالل 
 علي  المسيح فإذا سمع ذلك من  ال يحل ألن   هل  (6)( ن  سّمى)حربيا إال  ن يسمع من  

                                                

 
اليذبح بالكسير ميا ييذبح وكيذا الذبيحية  ي ميا  عيد لليذبح والنحير هيو اليذبح طعيع األوداو و : كتاب الذبائح.(1)

الععن في النحر  ي الصدر وهو في اببيل خاصية حيال طيام يا واليذبح فيي البقير وال ينم حيال اإليعجاع ما 
 .901:علبة العلبة: ينظر.
 .مشتمل( جي)في  (2)

 .921: ينظر متن القدوري (3)

 (.ب)ساطعة من نسخة  (4)
 .99/212: للسرخسي/المبسوع  (5)
 .ان ا يسمي( ب و جي)في  (6)
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  (4).  ن ا تحلّ  (3)وطال بعض  صحاب الشافعي(2).اهلل (1)(ل ير)ب  
ن إرتد إلى دين  هل الكتاب، وال تحّل ذبيحة الم  المر ة كالرجل في الذبح والصيبي اليذي رتد وا 

الشييياة إذا  (5)نخيييعت يعقيييل ويإليييبع كالبيييالت ويسيييتحب توجي  يييا فيييي اليييذبح إليييى القبلييية ويكييير   ن
اع وهيو عير  وطيل  ن يبرد وطيل  ن يبالت في اليذبح حتيى يبليت النخي (6)(كسري)ل  ن يط ذبحت

    ن يجّرهييا إلييى مييذبح ا و ن يحييدّ فييي العنيي  فيكيير  ألن فييي  قيييادة مشييّقة ميين  ييير حاجيية ويكيير 
 (7). الشفرة بعدما  إلجع ا

                                                
 . ير( ب و جي)في  (1)

 .9/189: لسان الحكام (2)
حمييد بيين إدريييف الشييافعي وهيو بيين إدريييف بيين العبيياف بيين عثمييان بيين شييافع بيين السييائب بيين م :الشاااي   (3)

عين ماليك  عبيد بن عبد يقيد بن هاشم بن المعلب بن عبد مناف مكي األصل مصرق الدار ب ا ميات روق
بيراهيم بين سيعد وسيفيان بين عيينية ومسيلم بين خاليد وعمي  محميد بين عليى بين شيافع وعبيد اهلل بين  بن  نف وا 

، وهييو احيييد المؤمييل روق عنيي  احمييد بيين حنبييل والحميييدي وحرمليية بييين يحيييى و حمييد بيين عمييرو بيين السيير  
: ريخ الكبيييييرالتييييا.سييييكن مصيييير مييييات سيييينة  ربييييع ومييييائتين سييييمع مالييييك بيييين  نييييف حجيييياقياالئميييية االربعيييية، 

لإلمييام تيياو الييدين  بييي نصيير عبييد الوهييياب بيين  /عبقييات الشييافعية الكبييرق، 7/209: الجيير  والتعييديل.9/82
مصييعفى عبيد القييادر  حميد ععييا، دار الكتييب : هيي، تحقيييي 779عليي بيين عبيد الكييافي السييبكي المتيوفى سيينة 

 .9/922، م9111 –هي 9120العلمية، بيروت، العبعة األولى، 
روي عين .)2/212(.م9111، دار المعرفية، بييروت، 2ع)، (هيي201ت)الشافعي، محمد بين إدرييف: االم (4)

 (.عكرمة بن عباف ان  احل ذبائح م
 . (8/943:لسان العرب ) اليَمْذَبحَ  جاوق حتيى ذبح ا: َنيْخعا   الشاةَ  َنيَخع  :لغة:ينخع( 1)

ومييا ورااهييا إلييى النخيياع وهييو خيييع  النخييع ميين حييد صيينع مجيياوقة منت ييى الييذبح وهييو طعييع األوداو:  شييرعا
وطيييل خييع  بيييض فييي جييوف الفقييار  ،الرطبيية والنخيياع بفييتح النييون وإلييم ا وكسييرها عيير  مسييتبعن فييي الفقييار

 .201:علبة العلبة .بفتح الفاا وطيل النخع كسر عن  الشاة طبل  ن تبرد 
 .ينكسر( ب)في  (6)

 .92/1: السرخسي/المبسوع (7)
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  -:(1)(نوع آخر)جنس آخر
ال بيي ف بالييذبح فييي الحليي  كليي   عييال  و وسييع  و سييفل  وال بيي ف  الجييامع الصيي يروفييي 

, ينحر والشاة والبقرة إذا نحرتا ولم تيذبحا ويكير  ذليك إذا ذبح ذبحا  ولم (3)(و)، (2)الجقورب كل 
 (5).في بعض النسخ ال يستحب (4)(و), ذلك

هيو طعيع العيرو  فيي  سيفل (6)(و)ابمام ثم السيّنة فيي اببيل النحير  وفي فتاوق القاإلي      
 العن  عند الصدر، والسّنة في الشاة والبقر الذبح فإن ذبح اببل  و نحر الشاة والبقر جاق 

 
وكل شياة ذبحيت مين طفاهيا ان . (8) فرق األوداو (7)(و )ما َ نَ َر الدم يإلا  لقول  علي  السالم  

ن ذبح الشاة بسيّن  و  ان طعع الحلقوم واألوداو و المري طبل  ن تموت الشاة ال ب ف ب كل ا وا 
                                                

 (.ب)ساطعة من  (1)

اسييم لمييا ينحيير ميين اببييل خاصيية و صييل الجييقر القعييع ومنيي  الجقيييرة النقعاع ييا عيين معظييم  :جاارورال  (2)
ويقيال جيقر الجيقور  ي  ،جقر النخل  ي طعع  وجقر الماا  ي نإلب هذان من حيد إليرب :يقال ،األرض

ة نحير  وجييقر الميياا وهييو نقيييض الميد وهييذان ميين حييد دخييل والجييقرة شياة يسييمن ا  هل ييا فيييذبحون ا و جييقر  شييا
طيال فيي مجميل الل ية طيال بعيض  هيل العليم  ، ي  ععا  إياها ليذبح ا في كل يا وال يكيون الجيقرة إال مين ال ينم

 .11: علبية العلبية: ينظير.وذلك ألن الشاة ال تكون إال للذبح ف ما الناطة والجمل والبقر فقد تكيون ل يير ذليك
 .9/21:المعلع على  بواب المقنع 

 (.جي)ساطعة من  (3)

 (.ب)عة من ساط (4)

 .172:الجامع الص ير(5)
 (.ب)ساطعة من  (6)

 .و( ب و جي)في  (7)

طال علي  السالم كل ما  ن ر الدم و فرق األوداو ما خال الظفر والسن فان يا ميدي الحبشية طليت هيو ملفي  (8)
 ميين حييديثين فييروق األئميية السييتة ميين حييدي  رافييع بيين خييديص طييال كنييا مييع النبييي  صييلى اهلل علييي  وسييلم  فييي
سفر فقلت يا رسول اهلل إنا نكيون فيي الم ياقي فيال تكيون معنيا ميدي فقيال ميا  ن ير اليدم وذكير اسيم اهلل عليي  

نصيب )فكلوا ما ليم يكين سينا  و ظفيرا وسي حدثكم عين ذليك  ميا السين فعظيم و ميا الظفير فميدي الحبشية انت يى
 (982ص/1الراية و
الذبح  ربعة ودجان والحلقيوم والميريا فيالحلقوم  جمع ودو بفتح الدال ولكل حيوان ودجان وعرو : األوداج 

 .902: علبة العلبة: ينظر.مجرق النفف والمريا مجرق الععام والشراب على وقن فعيل وهو م موق 
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 و طييرن  و  (1)( و سيّن  يير منيقوع)ظفير  يير منيقوع ال يحيّل  كل يا وان ذبحييت بظفير منيقوع 
 .(3)تحل  عندنا (2)األوداو لدم و فرقف ن ر اعظم 

ن طعيع األكثير مين  ئشاة ُذبحيت فقعيع من يا نصيف الحلقيوم ونصيف المير   ال تؤكيل وا 
طععييييت )تؤكييييل واختلفييييوا فييييي تفسييييير األكثيييير فعيييين  بييييي حنيفيييية إذا  ئالحلقييييوم واألوداو والميييير 

 األكثر من كل واحد  من العرو  األربعة  ية ثالثة كانت تحّل وعن محمد إذا طعع (4)(ثالثة
ن تييرك طعييع واحييد من ييا ال تحييّل  (5)(يحييلّ )ميين هييذ  العييرو  األربعيية  اذا طعييع الحلقييوم ] (6)وا 

وطيال  بيو  (7)[ات صيح الجوابيهو حل وما ال فال طال مشايخنا و يمن كال الودجين والمرئ واألكثر 
  (8)يحل الودجين بو يوسف إن طعع الحلقوم والمري و حد 

  -:جنس آخر 
ل اليييدم من يييا إختليييف يسييي (9)(فليييم)ليييو ذبيييح الشييياة مييين الميييذبح  ميييام السرخسييييوطيييال اب

 ((10)).ال تحلّ : المت خرون وطال  بو القاسم الّصقار
 (11)[إن] وطيييييال  بيييييو بكييييير ابسيييييكاف ال بييييي ف، وفيييييي النيييييواقل رجيييييل ذبيييييح شييييياة  و بقيييييرة     

 و خيرو  اليدمحّل، وكذا إن تحركت ولم يخرو بعد الذبح وخرو من ا دم مسفو  ت (12)(تحركت)
                                                

 (.ب)ساطعة من  (1)

صيلى اهلل  حدثنا َطِبيَصُة حدثنا ُسْفَياُن عن  بي  عن َعَباَيَة بين ِرَفاَعيَة عين َراِفيِع بين َخيِديصق طيال طيال النبيي  (2)
صييحيح ابيين حبييان ,(2017ص/1صييحيح البخيياري و)علييي  وسييلم  ُكييْل َيْعِنييي مييا َ ْن َييَر الييد َم إال الس يين  َوالظ فُييرَ 

 .1/9118صحيح مسلم ,92/202

 1/21: ال داية شر  البداية .9/172: الجامع الص ير: ينظر  (3)
 .طعع الثال ( ب)في  (4)

 (.ب و جي)ساطعة من  (5)

 (.ب)من نسخة  ساطعة  (6)

 (.ب) ساطعة من  (7)

 .9/172: الجامع الص ير: ينظر  (8)
 .ولم( ب)في  (9)

 .99/212: المبسوع (10)
 (. )ساطعة من  (11)

 .تركت( جي)في  (12)
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تحييرك ولييم يخييرو الييدم ال تحييّل، هييذا إذا لييم يعلييم حيات ييا وطييت الييذبح الييدم ولييم يتحييرك فييإن لييم ت
ن لم  حلت (2)(علم) (1)(فإن)  (3).تحرك ولم يخرو الدمتوا 

يخييرو  (6)(كييان) (5)(إن)الحييياة إال  (4)(علييى)وخييروو الييدم ال يييدل  وفييي شيير  العحيياوي      
  (7). بي حنيفة وهو ظاهر الرواية كما يخرو من الحي وهذا عند

رجل ذبح شاة مريإلة ولم يتحرك من ا شئ إال فم ا طيال محميد بين سيّلمة إن فتحيت فاهيا     
ن إليمت تؤكيل ن إلمت تؤكل وكيذا فيي العيين إن فتحيت ال تؤكيل وا  وفيي الِرجيل  ،ال تؤكل وا 

ن طام ت ن نام شعرها ال تؤكل وا  ن مدت ال تؤكل وا   .(8)ؤكلإذا طبإلت رجل ا تؤكل وا 
خيروو اليدم  (9)(وجيد) ميا إذا . تحيركتهذا إذا لم يعليم حيات يا وطيت اليذبح وليم يخيرو اليدم وليم  
 (13)(ميين)الحيياة طييدر ميا يبقيى  (12)(مين)ذكرنييا الصييد إذا بقيي فييي   (11)(طيد) .الحركية (10)( و)

  -:المذبو  بعد الذبح ف اهنا  ربع مسائل 
 ما ذكرنا: إحداها 

 . طعع بعن شاة وبقي في ا من الحياة ما يبقى في المذبوحةالذئب إذا :  والثاني 
ميييا يبقيييى فيييي  (1)[مييين الحييياة] (14)(في يييا)الكليييب المعّليييم إذا  خييذ الصييييد وخيييرو وبقييي : والثالثيية

 .المذبو  بعد الذبح 
                                                

ن( ب و جي)في  (1)  .وا 

 .علمت( ب و جي)في  (2)

 .910ورطة : النواقل (3)
 (.جي)ساطعة من  (4)

 .إذا( ب و جي)في  (5)

 .كانت (جي)في  (6)

 .272الورطة : شر  العحاوي (7)

 .929الورطة  :الواطعات بعالمة السين(8)
 .وجدت( جي)في  (9)

 .و( ب)في  (10)

 .فقد( ب و جي)في  (11)

 (.ب)ساطعة من  (12)

 .في( ب و جي)في  (13)

 .في ( ب و جي)في  (14)
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 (5)(ميين) (4)(بقييى)الحييياة طييدر مييا  (3)(ميين)وبقييى فييي   (2)(ف صيياب )إذا رمييى صيييدا  :  والرابعيية
حييّل، و ختلييف يقبييل الييذّكاة حتييى لييو ذّكاهييا ال ت األولييى والثانييية عنييدهما ال. لييذبحالمييذبو  بعييد ا

ذكير  الفقيي   بيو .  قبل الذكاة حتى ليو ذّكاهيا تحيلّ على طول  بي حنيفة واألصح  ن ا ت المشايخ
وفيي الثالثية والرابعية ال يقبيل اليذّكاة يعنيي تحيل حتيى ليو وجيد  الماليك فليم . اللي  في مختلفات 

 (7). بو حنيفة فّر  بين الثالثة والرابعة وبين األولى والثانية (6)(و). يحرم يذِك ال
 إذا علم إن ا كانت حية حين ذبحت حّل  كل ا سواا كانيت الحيياة وذكر ابمام السرخسي     
. وطال  بو يوسيف إن كيان يتيوهم إنميا تعييا يوميا  و  كثير  تحيلّ .ها  و ال يتوهمؤ يتوهم بقا في ا

(8) 
ذبيح الشياة إن كانيت الشياة ال  (11)(ثيم)الوليد  (10)(فيذبح)ولدها  (9)(واخرو)بعن شاة  رجل ش ّ 

ن كانت تعيا تحلّ   (12).تعيا من الش  ال تحل وا 
      

                                                                                                                                                   
 (.ب)وساطعة من (  )في حاشية  (1)

 .و صاب ( ب)في  (2)

 (.جي)ساطعة من  (3)

 .يبقى( ب و جي)في  (4)

 .في( ب و جي)في  (5)

 (.ب)ساطعة من  (6)

 .912الورطة  :الواطعات بعالمة النون (7)
 .92/2: المبسوع: ينظر (8)
 .ف خرو( ب و جي)في  (9)

 .وذبح( ب و جي)في  (10)

 .و( ب)في  (11)

 .920الورطة  :الواطعات بعالمة السين (12)
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 (2)(جرح )في موإلع الوالدة وذبح الولد  و  (1)(في ا)بقرة تعسَر علي ا الوالدة ف دخل رجل يد  
ن جرحيي  إن كييان ال يقييدر علييى حييل وال يشييكل و فييي  ييير موإلييع الييذبح  ن ذبييح ت (2)(جرحيي ) ا 

 (3).ذبح  يحل
رجل ل  شياة حاميل  راد ذبح يا إن تقاربيت اليوالدة يكير  اليذبح وهيذا عنيد  بيي حنيفية بنياا        

 .(5) (4)[عند ] على إن الجنين ال يتذكى بذكاة األم
طصاب ذبح شاة في ليلة مظلمة فقعيع األعليى مين الحلقيوم  و  سيفل من يا يحيرم ومحيل       

 (6). لذكاة طد ذكرناا
 
 
 
 

                                                
 (.ب و جي)ساطعة من  (1)

 .جر ( ب)في  (2)

 .911الورطة :الواطعات بعالمة العين (3)
 (.  و ب)ساطعة من  (4)

 .917الورطة  :الواطعات بعالمة النون (5)
 .920الورطة  :الواطعات بعالمة السين (6)
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 فصل الثانيال

 في التسمية

يكييير   ن ييييذكر اسيييم اهلل مييع اسيييم  يييير  يعنيييي عنيييد اليييذبح وهيييي  وفييي الجيييامع الصييي ير
 . ومن ا مااليحرم واليكر  يكر و ومن ا ماال يحرم (2)ثالثة  وج  من ا ما يحرم  (1)(على)

ى وجيي  الععييف والشييركة نحييو  ن  مييا األول ف ييو  ن يييذكر اسييم اهلل تعييالى واسييم  ييير  عليي    
اسييم اهلل )والمكييرو   ن يييذكر .فييالن  و بسييم اهلل ومحمييد رسييول اهلل  (3)(باسييم)يقييول بسييم اهلل و

ععيف وال شيركة نحيو  ن يقيول بسيم اهلل  (5)(حيرف)مقرونا في الظاهر من  ير  (4)(و ير اهلل
صييورة ومعنييى  نيي ع اهلل محمييد رسييول اهلل و مييا الييذي ال يكيير  وال يحييرم نحييو  ن يكييون منفصييال

 (6).طبل   و بعد  ب ن يقول الل م تقبل عن فالن
وليم  (7)(بالرفع يحل)حّل و اهلل ومحمد رسول اهلل بالخفض ال تلو طال بسم  وفي الفتاوق      

 (8). ولم يذكر النصب
النصييب كييالخفض ال تحييل ، ولييو طييال بسييم اهلل صييلى اهلل علييى  يتسيييروإليية القندو وفييي      

 ن ال يفعيل وليو طيال بسيم اهلل وصيلى اهلل عليى محميد ميع اليواو يحيّل وليو محمد تحل واألوليى 
 .(10)حّل هو المختار ال ت (9)(باسم فالن)طال بسم اهلل واسم فالن  و 

   
                                                

 (.ب)ساطعة من  (1)

ال ومن يا ميا ) و فيي جيي (  من يا ميا يحيرم ومن يا ميا يكير  ومن يا ميا ال يحيرم وميا ال يكير )في النسيخة ب   (2)
 ( .يحرم وال يكر 

 .و  سم( ب و جي)في  (3)

 . سم آخر  ير اهلل( جي)في  (4)

 (.ب)ساطعة من  (5)

 .171-171: الجامع الص ير(6)
 (.ب)ساطعة من  (7)

 .912الورطة  :الواطعات بعالمة النون (8)
 (.ب)ساطعة من  (9)

 .1/72:الفتاوق الولواجية  (10)
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ذبيح . يجوق معلقيا   طال  بو بكر ابسكاف.فالن(1)( بنام)وفي الروإلة لو طال بسم اهلل 
ن)هلل تحّل ذبح ولم يظ ر ال اا في بسم اهلل إن طصد ذكر اسم ا  لم يقصد وطصد ترك  (2)(وا 

  (3).ال اا ال يحل
ن  راد بي  التسييمية علييى ح إن  راد بي  التسييمية علييى اليذبح ترجيل سييّمى عنيد الييذب   حييل وا 

كالرجييل إذا سييمع األذان فقييال المييؤذن اهلل  كبيير فقييال هييو اهلل  كبيير وشييرع . ييير الييذبح ال تحييلّ 
ن ليم يكين لي  نيية فيي التسيمية يحيل وكيذا إذا تيرك  في الصالة ال يصير شارعا  في الصيالة، وا 

 .(4)التسمية ناسيا  ويشترع التسمية في ذبح الحمار للع ارة وطد ذكرنا في كتاب الع ارات
فيي ابصيعياد عنيد ابرسيال والرميي  (6)(و)، (5)وفي األصل التسمية عند الذبح شرع 

ذا نصب الحديدة ألخذ الظبي يشترع التسمية عند الوإلع  ((7)).والرمي وا 
ً  8)ميينجالنصييب  صيياحب المحيييعوذكيير       

لصيييد حمييار الييوحا ثييم وجييد حمييار الييوحا  (
طال الشيخ وهذا الجواب إنما يحمل على ما إذا طعيد عين العليب لميا . مجروحا  ب  ميتا  ال يحلّ 

جع شياة و خيذ السيكين وسيّمى اعتبر التسمية عند النصب ولو إإل األخرق (9)(الرواية)ان  في 
 . (10)ثم ترك ا وذبح شاة  خرق وترك التسمية عامدا علي ا ال يحل

و رسييل كلبيي  الييى صيييد  آخير  (11)(صيييدا)سيي ما إلييى صييد وسييّمى ف صيياب  ىوليو رميي 
ولييو ذبييح تلييك الشيياة ثييم ذبييح بعييدها  خييرق . وسييّمى فتييرك الكلييب ذلييك الصيييد و خييذ  ييير  يحييل

                                                
 .معنا  ب سم (1)
 .فإن( ب)في  (2)

 .1/72: الفتاوق الولوالجية (3)
 .912الورطة :الواطعات بعالمة النون (4)
 .92/1: المبسوع (5)

 (.ب)ساطعة من  (6)

 .99/229: المبسوع((7)
منجييل بكسيير الميييم وهييو ا ليية التييي يحصييد ب ييا الحشيييا والييقرع وميميي  قائييدة ميين النجييل وهييو  :ماانج ا  (8)

 (.9/181:المعلع على  بواب المقنع  )الرمي
 .رواية( ب)في  (9)

 .99/201: السرخسي/المبسوع: ينظر (10)

 (.جي)ساطعة من  (11)
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والس م إذا  صاب الصيد و يير   و اخيذ الكليب ذليك . حلكفي ال ت ن تلك التسمية ت (1)(وظن)
وليو نظير اليى طعيييع مين ال ينم واخيذ السيكين وسيّمى ثيم اخيذ شيياة ,و يير  حيل الكيل (2)(الصييد)

ا جماعيية ميين الصيييود وسييّمى ف خييذ  حييدهوذبح يا بتلييك التسييمية ال يحييل ولييو  رسييل كلبيي  علييى 
  (3).يحل 

  -:نوع منه 
 ة الحمييد هلل  و سييبحان اهلل يريييد التسييمية  جييق   ولييو طييال الشييكرولييو طييال مكييان التسييمي

جع شياة لييذبح وسيّمى ثيم  كيل ذكرنا ولو اإلي (5)(طد)ال يجوق، كما في مس لة األذان و (4)(هلل)
ال فال (7)الفورشرب  و تكّلم ثم ذبح إن عال فقعع  (6)( و) كل   (8).حرم وا 

ور يت فيي موإليع  (11()10)(حد )لم يذكر ذكر في األصل إن عال و  (9)(رحم  اهلل)طال       
 (12).موإلع ثقة  ن العويل ما يستكثر  الناظر

إذا حد الشفرة تنقعيع التسيمية مين  يير فصيل وكيذا ليو انقلبيت   إلاحي القعفرانيوفي        
  (13).الشاة وطامت من مإلجع ا ثم  عادها الى مإلجع ا انقععت التسمية

    
                                                

 .فظن( ب و جي)في  (1)

 (.ب)ساطعة من  (2)

 .99/201: السرخسي/المبسوع: ينظر (3)
 (.جي)ساطعة من  (4)

 .كما( جي)في  (5)

 .و( ب)في  (6)

 (.178/ 1:الن اية ). اول :  ش ء كل يور (7)

 .92/1: السرخسي/المبسوع : ينظر (8)
 (.ب)ساطعة من  (9)

 (.جي)ساطعة من  (10)

 .9/11مختار الصحا    منت ا  الشيا وحد الشيئين بين الحاجق الَحد   : الَحد   (11)
 .92/1: المبسوع (12)

 .92/1: للسرخسي/ المبسوع (13)



 
 

 :وهو مشتمل على سبعة فصول

 

 .في المقدمة :  األول  الفصل 

 .في نصاب األضحية:   الثاني الفصل 

 .في وقت األضحية:   الثالث الفصل 

 وفيما  فيما له مدخل في األضاحي، وفيما ال يكون ،:   الرابع الفصل 

 .من األضحية، وفيما ال يجوزوزيج                     

 .في العيوب ما يمنع جواز األضحية ، وما ال يمنع:  الخامس الفصل

 .في االنتفاع باألضحية : السادس الفصل

 .في التضحية عن الغير:  السابع   الفصل

 كتاب

 ضحيةاأل
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  األضحيةكتاب 
 :وهو مشتمل على سبعة فصول 
 .في المقدمة : األول  
 .في نصاب األضحية: الثاني(1)(و( 
 .في وقت األضحية: والثالث 
 (2)(مععع )فيمعععا لععع  معععدال فعععي األضعععاحي، وفيمعععا   ي عععو  ،وفيمعععا ي عععو  :  والرابععع  

 .األضحية، وفيما   ي و 
 .ة ، وما   يمن ما يمن   وا  األضحي (3)في العيوب: والاامس 
 .في اإلنتفاع باألضحية: والسادس 
 . في التضحية ع  الغير: والساب    

                                                

 (ب)قبل ارقام الفصول ساقطة م    مي  الواوات التي (1)
 .ع ( ب و  ع)في  (2)

: ينظععر.عععاب المتععاع عيبععا معع  بععاب سععار فهععو عا ععب وعابعع  صععاحب  فهععو معيععب: عيععبلغععة :  العيوو ب (3)
 .932:المصباح 

العيععب اليسععير هععو مععا يععنق  معع  مقععدار مععا يععدال تحععت تقععويم المقععومي  وقععدرو  فععي العععرو  فععي  :شووا ا
 ( 902 /1التعريفات ج) .ي الحيوا  درهم وفي العقار درهمي العشرة ب يادة نصف وف
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  -:أما األ ل
, أ  هععاا قععول أبععي حنيفععة (1)األضععحية وا بععة وا ععر الطحععاو  وفععي نسععاة اإلمععام السراسععي  
 .أما عندهما فهي سنة (2)(و)

 .بمثل قيمتها (4)قإلي م  التصد (3)(أحب  )األضحية  يتوفي نظم ال ندوس     
وأ  ي و  مقيما  (5)(الغنى)وا ب علي  في ظاهر األصول وشرا ط و وبها  الموسر وفي     

 . (6)  مسافرا وأ  ي و  في الوقتو في مصر أو قرية و  ي 

                                                

 . 979الورقة الطحاو  شرح  ((1
 (.ا و  ع)ساقطة م   2))

 (.ب)ساقطة م   3))

وتصععععععدقت علععععععى الفقععععععراج وا سععععععم الصععععععدقة وال معععععع  صععععععدقات وتصععععععدقت ب ععععععاا أعطيتعععععع   :التصوووووو   (9)
 .333: المصباح المنير.صدقة

 .الغناج( ب)في  ((5

 .19/8: للسراسي/المبسوط : ينظر  (7)
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 يالفصل الثان

 األضحية (1)في نصاب

أو  قععال أبععو حنيفععة رضععي ام عنعع  الموسععر الععا  لعع  ما تععا درهععم أ نععاس النععاطفيوفععي 
لبس ومتاع البيت الا  يحتاج وى المس   والاادم والثياب التي تدرهم س عر  يساو  ما تي

إ   ععععاج يععععوم  (4)الهارونّيععععاتفععععي  (3)(و)إاا بقععععى لعععع  إلععععى أ  يععععاب  األضععععحية  (2)[وهععععاا]إليعععع 
 عب عليع  األضعحية و عاا غيعر  فهلعل لعم ت (5)(لع  )األضحى و ل  ما تا درهم أو أ ثعر و  معال

  الما تي  ولو  اج يوم األضحى و  مال ل  ثم اسعتفاد معا تي درهعم و  ديع  عليع  لو نق  ع
فعي حعق األضعحية  اعر  والموت إنمعا يعتبعر (7)( والو د)الفقر والغناج (6)(و). و بت األضحية
 .(9)إاتلف المتأارو   (8)(لمستغ)ولو  ا  ل  عقار . ار أيام النحر

       

                                                

نصاب  ل شعيج أصعل  وال مع  نصعب وأنصعبة مثعل حمعار وحمعر وأحمعرة ومنع  نصعاب ال  عاة : نصاب (1)
 .307: المصباح.للقدر المعتبر لو وبها 

 (.ا و ع)ساقطة م   (2)

 (.ا و ع)ساقطة م  (3) 

ر الروايعة، وبعضعها ألفهعا وهي المسا ل المروية ع  أصحاب الماهب في غيعر  تعب ظعاه: الهاا نيات (4)
 .9/1989:  شف الظنو (.الهارونيات ألن  أمالها في  م  هارو  الرشيد)محمد مثل 

 (.ب)ساقطة م   (5)
 (.ب)ساقطة م  ( (6

 (.ب و ع)وهي ساقطة م  ( ا)التاج المربوطة وردت في حاشية  (7)
 .ليستق( ا)في  ((8

 .132-138 الورقة:يا ناس الناطف: ينظر (9)
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قيمتععععع    دالععععع  حتعععععى لعععععو  عععععا  قيمتععععع  معععععا تي درهعععععم  يعتبعععععرال عفرانعععععي أضعععععاحي  (1)(فعععععي)و
يععدال ععع  (4)دالعع    قيمتعع  تفسععير  إ   ععا  يعتبعر(3)أبععو علععي الععدقاقوقععال .األضععحية(2)(فعليع 

 .(5)الل قوت سن  فعلي  األضحية وصدقة الفطر
األضعحية وصعدقة  (7)(فعليع )العل ما تعا درهعم  (6)(عع )وقال غير  قوت شهر فعا  فضعل      

إ   ا  غّلة المستغل  ت في  وعيال  فهو موسعر واال  فهعو  أول أضاحي ال عفرانيي وف .لفطرا
معسر، عند محمد وعند أبي يوسعف هعو موسعر، ولعو  انعت الضعياع وقفعاغ ولهعا غلعة إ  و عب 

وا   عا  ابعا اغ عنعد  حنطعة . قعدر معا تي درهعم فعليع  األضعحية و إ  فعال (8)ل  في أيام النحعر
أو صابو  قيمتع  ما تعا  (9)أشنا و مل  قيمت  ما تا درهم، أو قّصاراغ عند  قيمتها ما تا درهم ، أ

ما تا درهم فعلي  األضعحية ، ولعو  عا  لع  مصعحف أو  تعب الفقع  أو الحعديث إ   عا  يحسع  
منها وقيمتها ما تا درهم فعال أضعحية عليع ، وا   عا    يحسع  فعليع  األضعحية،  (10)(يقرأ)أ  

 .(11)ال ل في األ ناس
       

                                                

 .ففي( ب)ي ف (1)

 .فل (  ع)في  (2)

اسعتاا ابعي سععيد البردععي، قعرأ علعى موسعى بع  نصعير العرا    ولع   تعاب : هعو اب   لي ال قا  الاازي (3)
  (193)  الفوا عععد البهيعععة  (9/922)ينظعععر ال عععواهر المضعععي ة . العععدقاق نسعععبة العععى بيععع  العععدقيق. الحعععي 

 (.1/922)طبقات الحنفية 

 .وهو سهو (  )يادة  لفظة في ب ا   ا    يدال ب  (4)

 .2/929: الفتاوى الهندية (5)
 .م ( ب و  ع)في  (6)

 .وعلي ( ب)في  (7)

عشعععر مععع  ا  الح عععة حيعععث تعععاب  فيععع   والثعععانيهعععي أيعععام العاشعععر ، والحعععاد  عشعععر ، :  أيوووال النحوووا (8)
 .79: مع م لغة الفقهاج.والهدايا  األضاحي

 (.18 /13لسا  العرب ج)األيد م  الحم  معروف الا  يغسل ب   :أشنان (9)

 .يقرأها( ب)في (10) 

 .132ورقة : ا  ناس: ينظر (11)
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 عل  تعاب  (2)(مع )الفقي  بال تب   يصير غنيا إ  أ  ي و  لع  (1)؟(و) الفتاوى الصغرىي وف
 (3)عععع  محمعععد فعععا   عععا  أحعععدهما بروايعععة اإلمعععام أبعععي حفععع دة  تعععاب اثنعععا  وهمعععا بروايعععة واحععع

غنيعا ب تعب األحاديعث  (5)(اإلنسعا )  يصير ب  غنيا و  يصعير  (4)ار برواية أبي سليما اآلو 
وصعاحب  تعب الطعب والن عوم واألدب  ,لع  مع   عل  تعاب اثنعا  األحاديث والتفاسعير وا   عا 

 (6).غني بها إاا صارت ما تي درهم 
فعي حوا  ع  وقيمتعع   (8)(قيتيسع)أشعترى حمعارا ير بعع  و (7) مانعة  ر عل بعع وفعي األ نعاس       

ما تا درهم فال أضحية عليع  ولعو  عا  فعي دارر ب عراج فاشعترى قطععة أر  بمعا تي درهعم فبنعى 
بيتععا  شععتو  وصععيفي وفععر   (9)(فيهععا)ا يسعع نها فعليعع  األضععحية،  ولععو  ععا  لعع  دار فيهععا دار 

ثالثعة وقيمععة الثالععث ما تععا درهععم  (11)[هععافي]لععم ي عع  بهععا غنيعا، فععا   ععا  لعع   (10)شعتو  وصععيفي 

                                                

 (.ب و  ع)ساقطة م   (1)

 (.ب)ساقطة م   (2)

ععالم  ليعل بالتفسعير واألدب والتعاري  . هعو عمعر بع  محمعد بع  أحمعد ن عم العدي  النسعفي  :أب  حفو   (3)
ليهعععا نسعععب   مصعععنف فعععي شعععتى العلعععوم ، نظعععم ال عععام  الصعععغير لععع  م عععة . ومععع  فقهعععاج الحنفيعععة ولعععد بنسعععف واال

أاا الفق  عع  صعدر اإلسعالم أبعو . ومنظومة في األاالقيات ، والعقا د النسفية ، ول  فتاوى المسماة باسم  
، ال عععواهر ( 192)ينظعععر الفوا عععد البهيعععة ( . هعععع 237)ويلقعععب بمفتعععي الثقلعععي  ، وعالمعععة سعععمرقند ت . اليسعععر 

 ( . 1/329)المضي ة 

موسعى بع  سعليما ، اصعل  مع   و  عا  ،وهعي بلعدة ممعا يلعي بلع ، ااعا : هعو  سليمان الج زجواني اب  (4)
الفق  ع  محمد ب  الحس ، و تب مسا ل ا صول، وا مالي، ععر  عليع  المعأمو  القضعاج فلعم يقبعل، مع  

 ععععم ، مع(9/183)ال ععععواهر المضععععي ة : ينظععععر. تععععوفي بعععععد المععععا تي (. السععععير الصععععغير، النععععوادر)تصععععانيف  
( م1227-هعع1373)مطبععة دمشعق . تعأليف عمعر رضعا  حالعة –المؤلفي  في ترا م مصعنفي ال تعب العربيعة 

(13/32) . 

 (.ب)ساقطة م    (5)

 .1/382: لسا  الح ام (6)

 (.13/122: لسا  العرب  )العاهة :الزَّمانة (7)
 .يسقي(  ع)في  ((8
 .ففيها( ب)في  ((9

 (.أ)ساقطة م  نساة  (10)
 (.أ و  ع)م  نساة  ساقطة (11)
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وبالثالعععث ي عععو  )لعععث والغعععا   بفرسعععي    ي عععو  غنيعععاالثا (1)(الفعععرس)و عععاا . فعليععع  األضعععحية
ا   باألسععلحة غنيععا إ  أ  ي ععو  لعع  معع   ععل سععالح اثنععا  و أحععدهما و  يصععير الغعع (2)(غنيععا

 .(3). يساو  ما تا درهم
ليس بغني بفرس واحد وبحمار واحد فا   ا  لع  فرسعا  أو  (4)(الدهقاني)وفي الفتاوى 

لععيس  (6)و لععة الفععدا بثععوري   (5)(العع راع)أو حمععارا  و أحععدهما يسععاو  مععا تي  فهععو نصععاب، و
معععا تي درهعععم صعععاحب  (8)(أحعععدهما) (7)(سعععاوى)وبثالثعععة ثيعععرا  إاا . نعععي بغنعععي وببقعععرة واحعععدة غ

 .(9)نصاب
لة واألارى للمهنة والثالثعة ها للبااحدأ (10)اتد ستدوصاحب الثياب ليس بغني بثالثة     
وصاحب ال عرم غنعي إاا سعاوى معا تي درهعم، والمعرأة تعتبعر .  وهو غني بالرابعة (11)(لألعياد)

 (12).لياغعندهماملا  لها على ال وج إ   ا  ا موسرة بالمهر المع ل
قعععال رحمععع  ام ورأيعععت فعععي موضععع  ثقعععة روايعععة عععع  أبععع    ،وعنعععد أبعععي حنيفعععة   يعتبعععر    

 م  ل  ما تا درهم  (13)(على)ان    ي ب األضحية إ   سماعة ع  محمد ع  أبي حنيفة

                                                

 .الفرا ( ب)في  (1)

 (.ب)ساقطة م  نساة  (2)
 .132ورقة : ا  ناس: ينظر (3)

 .الدهقا ( ب)في  (4)

 .ال ارع( ب)في ( (5

 مافعف الفدا   لة الثوري  للحعرث وقعال أبعو عمعرو هعي البقعر التعي تحعرث وال مع  الفعدادي   آلة الف ان (6)
 (.1/907:ماتار الصحاح  )

 .يساو ( ب)في  (7)
 .أحدها( ب)في  (8)

 .2/923: ، الفتاوى الهندية1/382: لسا  الح ام( 9)

 (.مادة دسج)القاموس . الح مة معرب : ال ستجة (10)
 .لألعيا  وفي حاشيتها لألعياد(  ع )األعياد وفي( ب)في  (11)

 .2/923: ، الفتاوى الهندية1/382: لسا  الح ام (12)
 (.ب)ساقطة م   (13)
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 . (2)الرواية سوى بي  غني األضحية وغني ال  اة (1)(ها )فصاعدا فعلى 
اإلمععام و المعرأة ت ععو  موسععرة بمالهععا علعى العع وج معع  الصععداق إاا  وفعي فتععاوى القاضععي

وفي قول أبي حنيفة   ت و  موسرة، وهعاا  (4)(قول أبي يوسف ومحمد )في (3)َمِلّياغ  ا  ال وج 
 (5)(وام أعلعم)وهاا إاا  عا  المهعر مع عالغ فعا   عا  معؤ ال   ت عو  موسعرة فعي قعولهم  ميععا 

(6) . 

                                                

 .هاا (ب)في  (1)

 .193: عيو  المسا ل: ينظر (2)
 (.1/122 :لسا  العرب  )العمالِ   ثعير: مهمو  َمِلعيٌج، َر ل: َمِلّيا   (3)
 .قولهما( ب)في  4))

 (.ب و  ع)ساقطة م  ( (5

 .8/128: البحر الرا ق (6)
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 صل الثالثالف
 في وقت األضحية

أولهعععععا أفضعععععلها وي عععععو  التضعععععحية فعععععي الليلتعععععي   (1)(ثالثعععععة )أيعععععام النحعععععر وفعععععي األصعععععل     
أ  ُيضعحوا وأهعل  (4)فألهل السواد ,النحر (3)وي ر  إاا طل  الف ر الثاني م  أيام (2)للتي المتا

في المصر وأهل الِمْصْر   يضحو  إ  بعد صالة العيد ولو ضحى بعد صالة أهل المس د 
استحسععععانا، و ععععاا لععععو فععععرو أهععععل الِ بانععععة دو  أهععععل  (6)( ععععا )انععععة الِ بٌ  (5)(أهععععل)قبععععل صععععالة 

(7)المصر
 . 

اب  بععد صعالة اإلمعام قبعل الاطبعة  عا  فعي إمعالج محمعد، ولعو  (8)(ولو) وفي األ ناس      
لعم يشعتر  ولعو.  عا  وقعد أسعاج،  وقبعل التشعهد   ي عو  (9)[قبعل السعالم] اب  بعد تشعهد اإلمعام

 .(11)حتى مضت أيام النحر تصّدق بقيمة ما يصل  لألضحية (10)(أضحية)
      

                                                

 (.ب)ساقطة م  ( 1) 

أولهعا أفضعلها وي عو  التضعحية فعي  بيا  وقت األضحية وفي األصعل أيعام النحعر: للتانالمتخالليلتان  (2) 
الليلتععي  المتاللتععي  وي ععر  إاا طلعع  الف ععر الثععاني معع  يععوم النحععر فألهععل السععواد أ  يضععحوا وأهععل المصععر   

 (.1/382:لسا  الح ام )يضحو  إ  بعد صالة العيد

 .ميو ( ب و  ع)في ( 3)

لنعداج وفعي القعاموس السعواد مع  البلعد أهعل السعواد الع    أ  أهعل القعرى العاي  يسعمعو  ا :فألهول السو ا  (4)
 .3/97:حواشي الشرواني ( مادة دسج)، القاموس قراها
 (.ب)ساقطة م  ( 5)

 .في   ع ف ا  (6)

 .19/2: المبسوط( 7)

 .لو( ب و  ع)في ( 8)

 .ساقطة م  نساة أ( 9)

 .األضحية( ب)في  (10)

 .191ورقة : ا  ناس (11)
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إاا صعععلى اإلمععام يعععوم العيععد ثعععم تععا ر أنععع  صععلى علعععى غيعععر  أضعععاحي ال عفرانععيوفععي   
 ععا   نبععاغ وقععد ابعع  الر ععل أضعععحيت  بعععد صععالة اإلمععام وقععد تفععرق النععاس   تععععاد أو وضععوج 

ت األضعحية أل  ق النعاس حتعى علعم يعيعد الصعالة وأ ع  تفعر الصالة وت و  األضحية واال  لعم ي
لو علم اإلمعام بعالل نعادى  (1)(و)م  الناس م  قال   يعيد الناس الصالة ويعيد اإلمام وحد  

نادى بالصالة ليعيعدها فمع  ابع  قبعل أ  يعلعم بعالل أ ع أ ، ومع  علعم بعالل لعم ي ع  العاب  إاا 
 .(2)ابحعععععععععععععععععععععععععععععععع  قبععععععععععععععععععععععععععععععععل  وال الشععععععععععععععععععععععععععععععععمس وبعععععععععععععععععععععععععععععععععد العععععععععععععععععععععععععععععععع وال ي   عععععععععععععععععععععععععععععععع  

التاسعع  معع  ا  الح ععة يععؤمر  (3)[يععوم]أ  هععاا اليععوملععو تبععي   فععي األ نععاس وفععي الفتععاوى      
 .(4)بإعادة الصالة واألضاحي

إ  شعهد عنعد  شعهود علعى هعالل  فعي الفتعاوىوقعال  (5)فعي أضعاحي ال عفرانعي اا ا ر 
لعو  ومتعى لعم ي ع . وا  لم يشهد عند  الشهود   ي عو  .األضحيةو  ا  الح ة  ا ت الصالة

ضحى الناس في اليوم العاشر مع  ا  الح عة وهعو أول يعوم العيعد إ  صعّلى اإلمعام فعي اليعوم 
ضعّحى قبعل الع وال إ   عا  ير عو أ  اإلمعام يصعلي    (6)(إ )وا  لعم ُيَصعِل . الثاني   ي عو 

 . 7وا  ضحى بعد ال وال  ا  مطلقاغ . وا   ا    ير و ي و . ي و 
اا إاا تبععّي  أنعع  يععوم عرفععة فععا  لععم يتبععي  انعع  يععوم عرفععة ل عع  ثععم فععي مسععألة التضععحية هعع      

أول الغد وا  لم يشهدوا فاإلحتيعاط أ   (10)(م )لهم أ  يضحوا  (9)[عند ] أ  شهدوا (8)(َشُ وا)

                                                

  (. ع)ساقطة م  ( 1)

 .120ة ورق: النوا ل (2)
 (.ا و  ع)ساقطة م   (3)

 .191ورقة : ا  ناس: ينظر (4)
هعو الحسعع  بع  احمععد ابعو عبعد ام الفقيعع  الحنفعي مرتععب مسعا ل ال عام  الصععغير لمحمعد بعع   :الز فاانوي (5)

ومععع  الطبععععة المحققعععة  232التر معععة  182تقريبعععا انظعععر ال عععواهر المضعععية طبععععة الهنعععد (130ت )الحسععع  
 .، وا ر في   تاب ا ضاحي 30الفوا د البهية و  939التر مة  9/93

 (.ب)ساقطة م   6))
 , 128الواقعات بعالمة النو  الورقة (7)

 .سألوا( ب)في  (8)

 (.أ)ساقطة م   (9)

 (.ب)ساقطة م   (10)
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اإلمعععام إاا أاعععر الصعععالة يعععوم العيعععد ينبغعععي أ  يعععؤاروا . (1)أ  يضعععحوا مععع  الغعععد بععععد الععع وال
 ععا ت لهععم  (3)(عمععدت)صععالة العيععد أمععا بالسععهو أو  (2)(فاتععت)التضععحية الععى وقععت العع وال فععا  

فم  ضعّحى  )بعد الغد(4)(و)، ولو ارج اإلمام الى الصالة في الغد . التضحية في هاا اليوم 
قبل أ  يصلي اإلمام أ َ أُ  ألن  فعات وقعت الصعالة علعى  (6)(أو بعد الغد (5)(في الغد)ضّحى 

 (7).على و   الّسنة
طلععوع  (9)يصععلي بهععم صععالة العيععد فّضععحوا بعععد  عع  فيهععا والِ ولععم ي (8)(الفععت )قعععت فيهععا بلععدة و 

 .(11)الشهيد في الفتاوى (10)(الصدر) اا ا ر الف ر  ا  وهو الماتار 
 . (12)  ت و  حتى ت ول الشمس وفي األ ناس 

بلععدة   يصععلى فيهععا صععالة العيععد إمععا لعععدم  (13)( انععت)وفععي الفتععاوى للقاضععي اإلمععام وا      
فععي  (14)(اليععوم األول بعععد العع وال، وت ععو )هععل الفتنععة فععإنهم ُيَضععحو  فععي السععلطا  أو لغلبععة أ

وقال بعضهم فعي  ميع  األيعام ت عو  التضعحية فعي هعاا .اليوم الثاني والثالث قبل ال وال وبعد 

                                                

 , 128الواقعات بعالمة النو  الورقة (1)

 . انت(  ع)في  (2)
 .بعمد(  ع)في  (3)
 .أو(  ع)في  (4)

 .الغدب(  ع)في  (5)

 ( .ب)ساقطة م   (6)

 .128: الواقعات بعالمة النو  (7)
 .الفترة( ب و  ع)في  (8)

 .قبل ( ب)في النساة  (9)

 ( .ب)ساقطة م   (10)

 .3/78: الفتاوى الولوال ية (11)
 .191ورقة : ا  ناس: ينظر (12)
 . ا ( ب)في  (13)

 ( .ب)ساقطة م   (14)
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عععععع  الصععععالة وهعععععاا هعععععو الح ععععم فعععععي أهعععععل  (1)(اليععععأس)الم ععععا  فعععععي أّ  وقععععت  عععععا ، لوقعععععوع 
 .(2)األمصار

اا شععل فععي يععوم األضعع      حى فأحععبا الععى أ    يععؤار الععاب  الععى اليععوم الثالععث فععا  أاععر واال
بمععا بععي  المععابوح وغيععر  ((3)(ويتصععدق)بععالل  لعع ، )فأحععّب الععى أ    يأ ععل منهععا، ويتّصععدق 

بعالل، ولعو أشعترى أضعحية فعي اليعوم الثالعث والمسعألة  (4)العهعدةالمابوح ، ألن  إنما يارج ع  
اا ُسععرقت األضععحو بحالهععا لععيس عليعع  شعع   ية فلععم ي ععدها حتععى مضععت أيععام النحععر فعليعع  أ  اال
يتصعدق بفضعل   و بلحمها  ا (6)(تصدق)يابحها فا  ابحها و (5)( )يتصّدق بها إاا و دها و

 . (8)الاب  والتصّدق بها حّية أحس  ال ل في الفتاوى (7)(نقصها)بفضل ما بينهما إ  
    -:جنس آخا

ل لعع  اللحععم يععوم األضععحى يععأمر إاا أراد أ  يتع عع  المصععر  (9)(الصععغرى)وفععي الفتععاوى 
 .(11)األضحية الى بع  ها  القصور َفُيَضّحي قبل صالة العيد (10)(بإاراج)

قالوا )ولو أارج أضحية م  المصر واب  قبل صالة العيد  لفتاوى القاضي اإلماماوفي       
 إ  أارج م  المصر مقدار ما يباح للمسافر قصر الصالة في العل الم عا  ي عو  العاب  قبعل

واعرج العى السعواد فعأارج الو يعل  (13)(ل )مصرّ  و ل و يال با  ياب  شاة . (12)(صالة العيد
                                                

 .الناس( ب)في  (1)

 .127: النو الواقعات بعالمة  (2)

 ( .ب)ساقطة م   (3)

لسعععا  الععععرب  يعاهعععُدل، مععععم  بهعععا تسعععتوثقُ  التععععي والععععيمي  الععععميثاق وهعععو الُعْهعععَدةِ   مععع  العْهعععدُ : العهووو   (4)
:3/311. 

 .لم(  ع )في  (5)

 . يتصدق( ب)في  (6)

 .نقضها( ب)في  (7)

 .130: الواقعات بعالمة الواو (8)

 (.ب)ساقطة م   (9)

 .راجإا( ب)في  (10)
 .131الورقة  :الواقعات بعالمة الباج (11)
 (. ع)ساقطة م   12))

 (.ب)ساقطة م   (13)
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إ   عا  المو عل فعي السعواد  عا  وا  , األضحية الى موض    يعّد م  المصر وابحها هنعال
اعالف، واال  لعم يعلعم (2)عاد الى الِمْصر إ  علعم الو يعل بقعدوم الموّ عل   ي عو  بعال  (1)( ا )

 . (3) هو الماتار ا ر  الصدر الشهيد في الفتاوى, وعند أبي يوسف ي و )د محمد ف الل عن
. 

ستاق األضحية في      في المصر يعتبر م ا  األضحية حتى تصرف الى  (5)(والر ل (4)الر 
 (9)( ) (8)(م انع ) (7)(فيعتبعر)صعدقة فطعر ولعد  ورقيقع   (6)(فعي)أمعا . الى فقراج الل الموض 

 عاة يعتبعر يعتبر م ا  الرقيق والولد وفي ال  ومحمد , وعلي  الفتوى م ا  الولد والرقيق  (9)( )
 . (10) صرف الى فقراج الل الموض تو  يعتبر م ا  المال

                                                

 (.ب و  ع)ساقطة م  (  1)

 (.و ع ب)ساقطة م   (2)

 .131الورقة  :الواقعات بعالمة الباج (3)

 (.1/932:حاشية الطحطاو  على مراقي الفالح )أ  القرىالرستاق : الّاستا  (4)

 (.ب)ساقطة م  نساة  (5)
 (.ا وب)ساقطة م   (6)

 .يعتبر( ب)في  (7)

 .م انها(  ع )في  (8)
 (. ع)ساقطة م   9))

 .128الورقة :الواقعات بعالمة النو  (10)
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 الفصل الرابع

 فيما يجوز من األضحية وفيما ال يجوز

 األضحية م  أربعة أصناف م  الحيوا  (1)(وفي األصل)
و  منهععا إ  الثّنععي وهععي التععي أتععى منهععا أفضععل و  ي عع (3)(واألنثععى)اإلبععل  (2)(معع ) -:األ ل

 . ما تّمت لها أربعة أحوال(5) الطلبة (4)(في)عليها امسة أحوال وطعنت في السادسة، و
البقر واألنثى منها أفضل و  ي و  منها إ  الثني وهي التعي أتعى عليهعا  (6)(في)  -: الثاني

 .(7)[الثالثةفي  وطعنت ]عليها سنتا 
و الثني منها فصاعداغ  ا   و  ي و  ما  فضل إاا  ا  َاصّياغ الغنم والا ر منها أ -: الثالث

تععى عليهععا سععنة معع  الغععنم التععي أ والثنععي دو  الععل معع   ععل شعع  إ  ال ععاع العظععيم معع  الضععأ 
 .(10)(9)(و ش )التي أتى عليها ستة أشهر (8)[م   ل ش ]وال اع. طعنت في الثانيةف

 .  (11) في التاس  انية أشهر وطعنت  ما تما ل  ثمم  الضأ ال اع األ ناسوفي      
     

                                                

 (.ب)ساقطة م   (1)
 (. ع)ساقطة م   (2)

 .والثني( ب)في  3))

 (. ع)ساقطة م   (4)

الحات الفقهيععة للشععي  ن ععم الععدي  بعع  لالمععام النسععفي وبمرا عععة طلبععة الطلبععة معع  ا صععط طلبووة الطلبووة (5)
  1283-هعععع1903، 1بيعععروت ط–بتحقيعععق الشعععي  اليعععل المعععيس بعععدار القلعععم ( هعععع232ت )حفععع  النسعععفي 

 .م  السادسة  نتم  ا بل ماتم ل  امسة احوال وطعن د  يقول والثني ( 917)
 (. ع)ساقطة م   (6)

 (.ب)وساقطة م  ( ا)في حاشية  (7)

 (.ا)ساقطة م   (8)
 (.ب)ساقطة م   (9)
 .19/10: المبسوط 10))
 .199: ا  ناس : ينظر (11)
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 .ما تمات ل  سبعة أشهر وطع  في الثامنة أضاحي ال عفرانيوفي  
إنمعا ي عو  ال ععاع إاا  عا  عظعيم ال سععم أّمعا إاا  عا  صععغيراغ  فعي األ نععاسقعال  (1)(ثعم)      

 . (3)(2)( الغنم)فال ي و  إ  إاا تم ل  سنة وطع  في الثانية 
  أتى علي  سنة وطع  أفضل و  ي و  من  إ  الثني وهو الا مع  والا ر من ال  -: الاابع

أتى علي  أ ثعر  (6)[الا ]  المع   ال اع م  الضأ  وهو م (5) (ِِ 4)والَعُتودفي الثانية  الغنم 
 .(8)ال ل في األصل. الحول (7)(م )أ ثر 
وحشية   ي و  ولو ن ا  لمولود بي  الوحشي واألهلي إاا  انت أما ُ ي اتظم ال ندوسوفي ن     

 .(9) لب على شاة فولدت قال عامة العلماج   ي و 
ام ولععو نع ا شعاة علععى ظبعي قعال اإلمعع. ا   ععا  يشعب  األم ي عو  اِحع  ر اإلمعام الايوقعال        

 .(10)ي و ، ولو ن ا ظبي على شاة قال عامة العلماج ي و  الايراح   إ   ا  يشب  األب
الِعبععععرة للمشععععابهة، ال ععععاموس ي ععععو  فععععي الضععععحايا والهععععدايا  وقععععال اإلمععععام الايراحعععع  

إستحسعاناغ ثعم األبععل أفضعل معع  البقعر ثععم الغعنم معع  المعع  وفععي أضعاحي ال عفرانععي قعال الشععي  
البقر أفضل م  الشاة إاا إستويا في القيمة ألنها أعظم وأ بر والشعاة  12نييمالاو  (11)(اإلمام)

                                                

 (.ب و ع)ساقطة م   (1)

 (.ب و  ع)ساقطة م   ((2

 199: ا  ناس : ينظر 3
ععغير هعو"  َعتُععودٌ :الَعتُوو  ِ  (4) النهايععة ) أْعِتععَدة:  وال معع ُ  َحععولٌ  عليعع  وأتَعى ورعععى َقععوى إاا الَمَععع  أْو دِ  معع  الصا
:3 /177)0  
 .العناق( ب)ي ف (5)

 التي( ا)في  (6)

 (.ب)ساقطة م   (7)

 .199ورقة : ا  ناس (8)
 .1/383: لسا  الح ام 9

 .1/383: لسا  الح ام (10)
 (.ب و ع)ساقطة م   (11)

(
12

القاسم ب  محمد الاوميني نسبة الى اومي  قال ابو سعد السمعاني وظني انها م  قرى :الخ ميني (
 .1117التر مة , 9/707مضي ة طبعة الهند والطبعة المحققة الر  ل  تر مة في ال واهر ال
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ة واللحععم واألفضعل فيعع  أنهمعا إاا إسععتويا فعي القيمععة أفضعل معع  سعب  البقععر إاا إسعتويا فععي القيمع
بعشعري  وهعو  (2)(الفحعل)إاتلف الفاضل أولى حتعى إ ا  (1)(وأ )واللحم فأطيبهما لحماغ أفضل 

فععي )وهععو قيمتعع  أفضععل معع  َاِصععّي بامسععة عشععر والبقععرة أفضععل معع  سععتا شععيا  إاا إسععتويا 
 .(5)م  البقرة (4)(أفضل)وسب  شيا   (3)(القيمة

قعال , أفضعل أم شعراج شعاتي  (6)(درهعم )شراج شاة واحدة لألضحية بثالثي  فتاوىوفي ال
وفععي أصععول التوحيععد , (7)شععراج شععاتي  وشععراج شععاة بعشععري  أفضععل معع  شععراج شععاتي  بعشععري 

  )   األضععععحية ممععععع  أيععععام رحمعععع  ام التضعععععحية بالععععديل والد ا ععععة فعععععي (8)لإلمععععام الصععععّفار
 .(12)بالمضحي  م رو  ألن  م  رسوم الم وس (11)(هاغ تشبي) (10)ِلَعسارةعلي   (9)(أضحية

لععو ضععحى بشععاة واحععدة ي فيعع  ولععو ضععحى بععأ ثر الواحععدة فريضععة وال يععادة  وفعي الفتععاوى
والبقعر  ال ع ورأن  ي عو   الهمعا و  (13)(فالماتار)وقال بعضهم لحم . تطوع عند عامة العلماج

ر ععل بقععرة ليّضععحي بهععا ثععم ولععو نععوى أحععدهم اللحععم بطععل ال ععل ولععو إشععترى  ,ي ععو  ععع  سععبعة
والبعيعر والبقعر ي ع ن عع  سعبعة إاا  عانوا يريعدو   , ا  استحسعاناغ  (1)(ست )فيها (14)(اشترل)

                                                

 (.ب)ساقطة م   (1)

 .الع ل( ب)في  (2)

 (.ب)ساقطة م   (3)

 (.ب)ساقطة م   (4)

 .127الورقة :الواقعات بعالمة النو  (5)
 .درهما(  ع)في  (6)

 .127الورقة :الواقعات بعالمة النو (7)
اصول )م  مصنفات  ( هع333)احمد ب  عصمة البلاي ت: هو  اب  القاسل الصفاااإلمال الصفاا  (8)

 شف الظنو  . ، حا ي اليفة ( 2/31)هدية العارفي  . ينظر البغداد  ( التوحيد ، والملتقط في الفتاوى
(9/1983 ). 

 (.ب)ساقطة م   (9)

 (.181/ 1:ماتار الصحاح ) المياسرة ضد والُمَعاَسَرةُ  أضاق الر ل وأعسر :اِلَعساا (10)

 .قبلتها( ب)في  (11)
 1/383:لسا  الح ام (12)

 .والماتار( ب)في  ((13
 .أشرل( ب)في  (14)
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والتقعععدير  (3)والمتععععة (2)القعععرا بععع  و ععع  ام تععععالى اتفقعععت  هعععة البقعععرة أو ااتلفعععت  األضعععحية و 
أو البقعرة ثمانيعة لعم  (4)نعةالبدبالّسب  لمن  ال يادة   لمن  النقصا  حتعى لعو  انعت الشعر اج فعي 

.  (5)ي  هم ولو  انوا أقل م  ثمانية إ  أ  نصعيب واحعد معنهم أقعل مع  السعب    ي عو  أيضعا
 . (7)(6)(اممنه) و  وابناغ وبقرة َفَضَحّيا بها   ت بيان  مات الر ل وترل إمرأة

 
ربعععة دنععانير إشععترل ثالثععة نفععر فععي بقععرة علععى أ  يععدف  أحععدهم أ وفععي أضععاحي ال عفرانععي     

 و  البقرة بينهم على قعدر رأس بقرة على أ  ت  واآلار ثالثة دنانير واآلار دينار وأشتروا بها
اتلععف ابععي  إثنععي  َفَضععّحيا بهععا  (8)(الُبْدنععة أو البقععرة)مععالهم وَضععّحوا بهععا   ي ععو ، ولععو  انععت 

قعععال . لحمععا  فععال يصععير (9)تبعع المشععاي  رحمهععم ام فيعع  والماتععار أنعع  ي ععو  ونصععف السععب  
أبععي  (10)(الفقيعع )رحمعع  ام وهععاا إاتيععار اإلمععام الوالععد رحمعع  ام وهععو إاتيععار  الصععدر الشععهيد
 . (11)الليث رحم  ام

                                                                                                                                                   

 .أستأ ر( ب)في  (1)

التعريفععات )القععار  معع  يحععرم بععالِقرا  وهععو ال معع  بععي  الحععج والعمععرة بععأحرام واحععد فععي سععفر واحععد:الِقوواان (2)
 (.123الفقهية  

التعريفعات )لعمعرة فعي أشعهر الحعج فعي سعنة واحعدة بعإحرامي التمت  هو ال م  بي  افعال الحج وا: المتعة (3)
 (.39الفقهية  

التعريفععات )األبععل والبفععر تنحربععالحرم بم ععة :وفععي الشععريعة,  معع  الَبَدنععة وهععي فععي األبععل ااصععة: الُبوو ن (4)
 (.93الفقهية  

 .387-1/383:لسا  الح ام (5)
 (.ب)ساقطة م   (6)

 .2/902الفتاوى الهندية  (7)
 .البقرة أو البدنة( ب)في  (8)

 (.31/ 1:ماتار الصحاح ) فتبع  الشيج اْتبعُت  يقال غير  أتب  : تبع (9)
 (.ب)ساقطة م   (10)

 .1/387: لسا  الح ام (11)
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سععبعة اشععتر وا فععي ٌبْدنععة أو بقععرة ثععم مععات بعضععهم قبععل أ  ينحععروا فقععال  وفععي األصععل
لعو أ   أحععد الشععر اج  ، و ععاا(2)انحروهععا ععن م وععع  فعال  الميععت ي عع يهم استحسعاناغ  (1)(ورثتع )

 .(4)ع  أم ولد  ولد  الصغير أو (3)(عن )يضحي 
سععععبعة ضعععععحوا بقعععععرة وأرادوا أ  يقتسعععععموا اللحععععم بيعععععنهم إ  اقتسعععععموها و نعععععاغ  عععععا ، وا   

واأل ععارع ي ععو ، وا  لععم  (5)( ععالرأس)اقتسععموها   افععاغ فععا   علععوا معع  اللحععم شععي اغ معع  السععقط 
 . (6)حّللوا الفضل بينهم بعضهم لبع  لم ي  ي علوا   ي و ، فا  فعلوا م  هاا و 

ألنعع  )اآلاععر ي ععو   (8)(صععاحب )و نعاغ فحّلععَل  (7)(وأحععدهما أ ثععر)ولعو بععاع درهمععا بععدرهم 
ّمعل والفعرق أ  تحليعل الفضعل هبعة وفعي تفيما   يحتمل القسعمة وفعي األولعى يح المشاع(9)(هبة

ي   وفعي مسعألة  (12)(فلم)اللحم  هوو  يحتمل القسمة (11)(افيم)المشاع  (10)(هبة)مسألة اللحم 
 (14)(قسعموا)سبعة أسهم و (13)(والشحم)الدرهم الواحد   يحتمل القسمة ف ا  ولو  علوا اللحم 

 . (16)هاا في الفتاوى (15)(القسمة)اغ  ا ت افبينهم    

                                                

 .ورثتها( ب)في  ((1

 .19/19: ، المبسوط1/973:ال ام  الصغير (2)
 .ع ( ب و  ع)في  (3)

 .19-19/11المبسوط  (4)
 . السقط( ب)في  (5)
 .2/171:الدر الماتار (6)

 .واحد أ بر( ب)في  (7)

 .صاحب( ب)في  (8)

 .أل  الهبة( ب)في  (9)

 .وهب( ب)في  (10)

 .مما( ب)في  (11)

 .لم( ب)في  (12)
 (.ب)ساقطة م   (13)
 .وقسم( ب)في  (14)

 .فالقسمة(  ع)في  (15)

 .2/171:الدر الماتار (16)
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 -:جنس آخا في الغلط

احد  ل واحد منهما أضحية صاحب  ي و  ل ل و  (1)(فاب )ر ال  غلطا  ىوفي المنتق
وي عل  ل واحد منهما اابحاغ أضحية صاحب  بأمر  د لة في و  ع  . احد منهما إستحساناغ و 

م  صاحب  فأ   انا قد  (3)ت مسلواويأاا  ل واحد منهما . (2)(أضحيت ) ل واحد منهما 
على الل ضم   ل  (4)تشاّحاأ ال ثم علما فليحلّل  ل واحد منهما صاحب ،وي  يهما واال  

 انت  (6)قيمة شات ، ويتصّدق  ل واحد منهما بتلل القيمة أ  (5)(ب لصاح)واحد منهما 
 . (7) انقضت أيام النحر

واحدة )ر ال  أداال شاتيهما مربطاغ ثم غلطا فأدعى  ل واحد منهما شاة  وفي الروضة      
صفا  بينهما نلبيت المال والتي تنا عا  (9)( يدعيانها)فالتي  وتر ا شاة   يّدعيانها (8)(معينة

 (11)(بدنة أو بقرة  ا ) انت  (10)(فلو)األضحية عنهما أ   انت شاة  صفا  و  ي  نن
 .12عنهما هو األص 

(13)فماتت(أربعة نفر ل ل واحد منهم شاة حبسوها في بيت  
واحدة ، و  يدر  لم   )

بثمنها أرب  شيا  ل ل واحد منهم شاة ثم  األغنام  ملة ويشترى (15)(ها )تباع  (14)(هي)
                                                

 .واب ( ب)في  (1)

 .أضحية( ب)في  (2)

 (.1/130: ماتار الصحاح)لَمْسُلوُخ الشاة التي سل  عنها ال لدا: مسل خة (3)

 (.1/132: ماتار الصحاح)َتَشاحا الر ال  على األمر   يريدا  أ  يفوتهما : تشاّحا (4)

 .صاحب (  ع)في  (5)

 .]واال  [  يادة م  نساة ب (6)
 .1990ورق: ا  ناس: ينظر (7)

 (. ع)ساقطة م   (8)

 (. ع)ساقطة م   (9)

 .ولو( ب و ع)في  (10)

 .بقرة أو بدنة  ا ( ب)في  (11)
 .2/309الفتاوى الهندية   (12)
 .فمات( ب)في (  13)
 .هو( ب)في  (14)

 (.ب)ساقطة م  (  15)



 كتاب األضحية القسم التحقيقي

 

 
997 

ويحلّل  ل واحد منهم أصحاب   (2)(ة منهمواحد)واحد منهم صاحب  باب   ل (1)[ ل]ُيَوّ ل 
 . (3)أيضاغ حتى ي و  ع  األضحية

ي و  باالف ما لو  ا  عبدا  بي   (5)(ضّحيا) (4)(اثني )شاتا  بي   -:وفي الفتاوى     
 ن   لشاة ي  ال بر على القسمة في اهما   ي و ، والفرق أير لي  فأعتقاهما ع   فارت

 (7)فتاوى الولوال ي (6)(ع )فأم    م  حق  ل واحد منهما في الشاة و   الل الرقيق 
  -:جنس آخا 

ضم  القيمة لصاحبها أ  أ   و لو غصب أضحية غير  وابحها ع  نفس  وفي المنتقى      
ما صن  ألن  مل ها بسابق الغصب باالف الغاصب إاا أعتق المغصوب ثم مل   باألداج، 
 (8)وباالف ما لو أودع شاة فضّحى بها ألن  يضمن  بالاب  فلم يثبت الملل ل  إ  بعد الاب 

. 
وصاحبها بالايار إ  شاج  ,إاا غصب شاة وضّحى بها   ي و  وفي شرح الطحاو       

, أااها ناقصة وضمّن  النقصا ، و  ي و  ع  األضحية وا  شاج ضمّن  قيمتها حّية
للغاصب م  وقت الغصب في و  عند الثالثة استحساناغ،و اا لو اشترى فتصير الشاة مل اغ 

ولو اشترى . شاة فضحي بها ثم استحقها ر ل ا  ا ا  البي    ا ، وا  استرد الشاة لم ي  
وا  استردها . البا   قيمتها حية  ا  (10)(ضمن )ا  بها  ا ،ف (9)(فضحى)الشاة بيعاغ فاسداغ 

 .   (11)بدلها أارىباستردها مابوحة ي ب علي  ا  يشتر  

                                                

 (.ا)ساقطة م   (1)

 .واحد منها(  ع)في ( 2)

 .2/309: الفتاوى الهندية (3)

 .األثني ( ب)في (  4)

 (.ب)ساقطة م  ( 5)

 .في(  ع)في (  6)

 .3/79:  ية لفتاوى الواوا (7)
 .1/387: لسا  الح ام (8)
 .وضحى(  ع)في  (9)

 .ضمنها(  ع)في  (10)
 .973الورقة : شرح الطحاو  (11)
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الايار إ  شاج ضمن  وهب ل  هبة فاسدة  فضحى بها  فالواهب ب (1)[لو]و الل 
قصا  ويضم  ويأ ل منها وا  شاج استردها واسترد الن وت و  ا ضحية ةقيمتها حي

 ا  بعد مضي وقت ا ضحية، و اا مري  وهب  (2)(فيتصدق إاا)الموهوب ل  قيمتها ، 
فضحى بها فالغرماج  بالايار إ  شاؤوا   (4)(3)(يستغرق)ي  دي  شاة لر ل في مرض  وعل

ولو . إستردوا عينها وعلي  أ  يتصدق بقيمتها، واال  شاؤوا ضّمنو  قيمتها وي و  ل  األضحية
وهب ر ل م  ر ل شاة فضّحى بها ثم أراد أ  ير   في هبت  فعند أبي يوسف رحم  ام 

 .(5)اال و  ي ب على المضحي أ  يتصدق بش ليس ل  الل،  وعند محمد رحم  ام ل  
إاا أااها م  ِملل الغير ي و  بها  -:رحم  ام امسة أحوال ستييال ندو  وفي نظم       

- :األضحية وضم  قيمتها 
 .م  غصب شاة وضّحى بها  -:أولها

 لو سرق وضّحى بها-:والثاني
 .لو غصب م  ولد  الصغير أو ال بير -:والثالث
 . (7)المديو  ديناغ مستغرقاغ  المأاو م  عبد   (6)(لو غصب) -:والراب 

 .الشراج الفاسد وقد ا رنا تمامها  -:والاامس
  والمستبض  و  أولها الموَدع إاا ضّحى شاة الوديعة والمستعير قال وستة   ت  

 . والمرته  والو يل بشراج الشاة والو يل بحفظ مال  إاا ضّحى شاة مو ل 
واألضحية تدال . ال و ة إاا ضّحى بشاة صاحب  لنفس  بغير إان  (1)(أو) ال وج -:والسادس

ولم يتقدم مل   على وقت المباشرة في الامسة ا ولى يتقدم  (2)(بالاب )تدال في ضمان  
 . (4) (3)ويستند الى وقت القب  و  يقتصر على وقت الاب  فافترقا

                                                

 (.ا و ب) ساقطة م   (1)

 .ويتصدق إ ( ب)في  (2)

 .مستغرق( ب و ع)في  (3)

 (.1/128: ماتار الصحاح)ا ْسِتْغَراُق ا ستيعاب: يستغا  (4)
 .973الورقة : و شرح الطحا (5)

 (.ب)ساقطة م   (6)

الععدي  مسععتغرق المسععتغرق   بصععيغة اسععم الفاعععل أ  الععا  اسععتغرق نفسعع  ومالعع  بالععدي  :  ينووا  مسووتغاقا   (7)
 (.3/932:حاشية اب  عابدي )وبصيغة اسم المفعول أ  الا  استغرق  الدي 
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صاباغ ليضّحي عن  َفضّحى دعا قَ  (5)(فيم )ع  نصير رحم  ام  وفي الفتاوى     
ولو قال القصاب تر ت الّتسمية عمداغ يضم  قيمة  (6)القصاب ع  نفس  قال هي لآلمر

 انت  أارى ويضحي بها ويتّصدق بلحمها و  يأ ل هاا إاا (8)(قيمتهاب)  (7)(ليشتر )الشاة 
ية حّية    فيتّصدق بقيمتها على المسا ي  ولو  انت األضحفا  لم ت, أيام النحر باقية

 . (9)ومضى أيام النحر يتّصدق بها حّية
أراد أ  يضحي بواحدة ل   لم ل اشترى امس شيا  أيام األضحية ف اا هاا ر  

يعينها فاب  ر ل واحدة منها يوم األضحى بغير أمر  بنية األضحية ع  صاحبها فهو 
 .(10)ام ض
ثم ابحها المأمور ر ل أمر  ار با  ياب  شاة ل   فلم يابحها حتى باعها اآلمر   

 .(11)ضم  و  ير   على اآلمر، علم بالبي  أو لم يعلم
 .12لو لم يعلم بالبي    يضم  وفي األ ناس

                                                                                                                                                   

 .و(  ع)في  (1)

 .باب (  ع)في  ((2

 (.3/188:تيسير التحرير )وقت المباشرةوقت الفعل  ل نس  قبل :  قت المباشا  (3)
 .1/387: لسا  الح ام (4)

 .فم ( ب)في  (5)

 .120ورقة   ورقة: النوا ل (6)
 .يشتر ( ب)في  (7)

 .قيمتها( أ و ب)في  (8)

 .123: الواقعات بعالمة النو  (9)
 .131: الواقعات بعالمة السي  (10)

 .3/73: الفتاوى الولوا ية (11)
 .199 ناس الورقةاأل (12)
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  -:جنس آخا
الفقير إاا اشترى أضحية َفُسِرَقت فاشترى م انها أارى ثم و د األولى   وفي الفتاوى

 (1)(على الفقير)   الو وبوفي الغنى   ي ب أ  واحدة والفرق إ  . فعلي  أ  يضحي  بهما
وعلى الغني الو وب باي اب الشرع و . بالشراج والشراج قد تعدد فيتعدد الو وب (1)(الفقير

 . (2)الشرع لم يو ب إ   أضحية واحدة
      

هما شاج ولم تأ  أو بها بد غ  ع  األولى ل  أ  ياب  أي وفي أضاحي ال عفراني 
شراج األولى فعلي  أ   (4)(بغير) إي ابا مبتدأ ا أما إاا أو به, (3)(الغني والفقير)يفصل  بي  

 . (5)أ  يضحي بهما 
      

الفقير إاا نوى أ  يشتر   شاة لالضعحية   يل مع  بهعا  : إلمام ا وفي الفتاوى للقاضي
و الل لعو ضعّلت ,  (6)النية شيج ولو اشترى شاة لالضحية  فماتت أو باعها    يل م  أارى

ثعم و عد األولعى ينظعر  (7)(فضعحى)ثم اشعترى أاعرى  تفضل ضّلت إاا اشترى  شاة لالضحية
    يل م ](10)(9) (أ ريشي  َ م ُشداينل دي ر ) الفقير قال  (8)(هاا)إ   ا  
 

                                                

 (. ع)ساقطة م   (1)

 .131: الواقعات بعالمة السي  (2)
 .الفقير والغني(  ع)في  (3)

 .بعد(  ع)في  (4)

 .2/929:الفتاوى الهندية  (5)

 .3/133: شرح  فت  القدير (6)
 .فضحها( ب)في  (7)

 (.ب)ساقطة م   (8)

 (.ب)ساقطة م   (9)

 .ليال وها  اارىااا ااا ا سبق ق معناها بالعربية(10)



 كتاب األضحية القسم التحقيقي

 

 
931 

ألنهعا صعارت  (2)(يل مع  أ  يعاب  ألثانيع )  (1) (أ ريشعي  ُ عم شعداينل َبعدلِ )وا   ا  قعال
 .(5) (4) [(3)(األولى)بد غ ع  

لألضعععحية فقعععد تعينعععّت  الوا ي عععو  ألنععع   اشعععتراها ضعععحية قعععينعععو األ ر عععل ضعععحى ولعععم
 عب ت م علّي أ  أضحي بها  الشاة:ا ضحية با  قال  في لألضحية واصل هاا أن  لو نار

وا معوا أنها   تصعير وا بعة بم عرّد النيعة بعا   نعوى أ  يضعّحي بهعا  الشعاة  . علي  باإل ماع 
   ا   المشتر  غنياغ   ي ب عليع  إاألضحية  وبالشراج بنية, (7)(شي اغ ) (6)(لسان ب)ولم يا ر 

و  , علي  بإتفاق الروايعات حتعى لعو باعهعا واشعترى أاعرى بثمنهعا والثانيعة  شعرم  األولعى  عا  
مع  اشعترى شعاة ليضعحي بهعا  فعي شعرح الشعافيقعال .ي ب علي  شيج وأ   عا  المشعتر  فقيعراغ 

 . الطحاو تعينت لها بالنية  عند
   تصير لها  أ   أ  يقول  علّي أ  أضحي  بها ألإنها   وماهب ال مهور:قال 

اإلمام اواهر وا ر ,رحم  ام  ا ر شمس األ مة الحلواني  (8)(و اا) نفس النية غير مو بة،
وه اا , تصير وا ب  -:أصحابنا رحمهم ام ع  (9)في ظاهر الروايةرحم  ام  اواهر  اد 
 . (10)ا رالطحاو 
 

                                                

 .ااا قال ها  بدل ا ارىمعناها بالعربية  (1)
 (.ب)ساقطة م   (2)
 .األارى( ب)في  (3)

 (.ب)ساقطة م  نساة   (4)
 .19/13:السراسي/المبسوط (5)

 .لسان ( أ)في  (6)
 (.ب)ساقطة م   (7)
 .ه اا(  ع)في  8))

وهي ال تب الستة المشهورة لالمام :  ص لأ  مسائل ا اية اال، ظاها المذهب ، أ  ظاها الا اية  (9)
منها ال ام  الصغير ، وال ام  ال بير ، والسير الصغير ، والسير ال بير ، . محمد ب  الحس  الشيباني 

وسميت بظاهر الرواي   نها رويت ع  محمد بروايات ثقات فهي ثابتة عن  أما . والمبسوط ، وال يادات 
 شف الظنو  . ، حا ي اليفة ( 1/92)رد المحتار . اب  عابدي   ينظر. متواترة ، أو مشهورة عن  

(1/107). 
 .192األ ناس الورقة (10)
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و بت علي  [ر ل اشترى شاة فأو بها أضحية  ,في  تاب الهبة (1)ال ياداتوفي 
قال بعضهم  (2) ]وااتلف المشاي  رحمهم ام في قول  فأو بها أضحية, موسراغ  ا  أو معسراغ 

 -:م علّي أ  ُأضحي بها  الشاة وقال بعضهم -:بعضهم أو بها بلسان  بعد الشراج فيقول 
بالل الشراج قال وظاهر الماهب وقول  أو بها أ  . بنية األضحية (3)(اشتراها)أراد ب  أن  

والغني ي ب علي  أارى ألّ  , والفقير لو سرقت شات  ولم يشتر أارى ليس علي  أارى(4)هاا
]ب [فو ب التضحية  (6)(5)(المعّي )ألّ  الو وب على الفقير بالشراج والشراج يتناول هاا 

(7) 
]ب [

 . (10)هاا المعّي  (9)(بهالل) (8)(الوا ب)فسقط  (7)
اشترى شاتي  لألضحية فضاعت  (11)(لو) نييالاومفي مسا ل  عفرانيال  وفي أضاحي      

سواج  انت  (12)(  ش  علي )أحدهما ثم ضّحى باألارى في أيام النحر أو بعد أيام النحر 
، ولو اشترى شاة لألضحية ثم اشترى أارى (14)(13)(أدو )م  التي ضّحى بها أو أرف   هي

ثم و د األولى إ   انت مثل الثانية أو دونها لألضحية ثم ضاعت األولى فضّحى بالثانية 

                                                

 .سبق تعريفها في الفصل الثاني(1)
 (.ب)ساقطة م  نساة   (2)

 .إشترا ( ب)في  (3)

 .8/122: البحر الرا ق (4)
 .العي ( ب)في  (5)

عععْيُج اْلُمَعععيا : المعوووّين (6) ُ  َ َبْيعععتر َوِحَصععا ر َوُ ْرِسعععِي َوُصعععْبَرِة ِحْنَطععةر َوُصعععْبَرِة َدَراِهعععَم اْلَعععْيُ  ِهعععَي الشا ُ  اْلُمَشعععاا
 (.1/119:درر الح ام شرح م لة األح ام )َحاِضَرتَْيِ  َوُ ل َها ِمْ  اأْلَْعَياِ  

 ( .أ)ساقطة م  نساة  (7)
 .الو وب( ب)في  (8)

 (. ع)ساقطة م  نساة  (9)

 .131ورقة  :السي الواقعات بعالمة  (10)
 .إاا( ب و  ع)في  (11)

 (.ب)ساقطة م  نساة  (12)

 .دو ( ب)في  (13)

العحقععععععير : و العععععد و ُ . نقععععععيُ  فعععععوَق، وهعععععو تقصعععععير عععععع  الغايعععععة، وي عععععو  ظرفعععععاغ : ُدو ُ : دو  : أ  ن (14)
 .(139/ 13:لسا  العرب )العاسيس  
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إاا لم يا ر بلسان  شي اغ أما  (1)[هاا]فال ش  علي  واال   انت أفضل تصّدق بفضل ما بينهما
رحم  ام  قال شمس األ مة الحلواني.  إاا صّرح بلسان  وقت الشراج أن  اشتراها ليضحي بها

 . (2)اآل  تصير وا بة -:
وفي األصل .   ي ب ما لم يو ب على نفس  بعد الشراج بلسان  انيأضاحي ال عفر وفي     

ولو اشترى مثلها وضّحى بها  (4)(الروايات)في ظاهر  (3)(و)اشترى أضحية ثم باعها  ا ، 
بها إ   انت الثانية مثل األولى أو ايراغ منها  ا ، و  يل م  ش   ار واال   انت دو  

  .5األولى تصّدق بفضل القيمتي 
م  قال هاا إاا  ا  , رحمهم ام  (6)(أصحابنا)رحم  ام م   اإلمام السراسي قال      

قال واألص  عند  .  ا  غنياغ ليس علي  أ  يتصّدق بفضل القيمة (7)(فإ ), المشتر  فقيراغ 
 .(9)سواج أل  الغني يتم   م  تعيي  الشاة (8)(الغني والفقير)أ  

  ام   ي و  البي  إاا أو بها على نفس  ثم عند أبي يوسف رحم وفي شرح الشافي      
وعندهما ي و  سواج باعها بشاة أارى أو بالثم  ولو اشترى بالثم  شاة أارى فإن  . باعها

 . (10)يتصدق بالفضل
   اثنتا  أل  األمر  اجر ل أو ب على نفس  عشر أضحيات   يل م  إ -:(11) ع منهن

 ّلها ألن  أو ب على نفس  بام يعني م   (12)(رةعلي  العش) با ثنتي  والظاهر أن  ي ب

                                                

 (.ا و ب)ساقطة م   (1)

 .2/303: الفتاوى الهندية (2)
 (. ع)اقطة م  نساة س (3)
 .الرواية( ب)في  (4)

 .19/19: المبسوط 5

 .أصحاب (  ع)في  (6)
 .واال (  ع)في  (7)

 والفقير الغني(  ع)في  (8)

 .19/19: المبسوط (9)

 .19/13: المبسوط (10)
 . نس  ار(  ع)في  (11)

 (. ع)ساقطة م  نساة   12))
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أن  ي ب علي  العشرة  (1)والظاهر رحم  ام في الفتاوى وقال الصدر الشهيد نس  إي اب، 
التي يحصل عليها  (3)القربة األضحية بعشرة أولى م  أ  يتصّدق بألف أل   (2) لها شراج

 . (4) بإراقة الدم   تحصل بالصدقة
 أيام النحر إ   ا   (5)[في] شاةبلو قال م علّي أ  أضحي  ال عفراني وفي أضاحي    
اال  قال علّي ح ة و  (7)(لو)ما و ب  ما  (6)(عنىي)فعلي  أ  يضّحي بشاتي  إ  أ   موسراغ 
  . (8) أيسر فعلي  شاتا  فقيراغ ي ب علي  شاة فإ  ا  
النحر وهو فقير وضّحى بها إاا اشترى شاة لألضحية في أيام ) ينيمو وفي مسا ل الا     
م  المتأاري  م  علي  أ  يعيد و  (9)(يني رحم  اممو أيسر في أيام النحر قال الشي  الاثم 

الشاة و  يأ ل الناار (10)(علي )ولو نار أ  يضحي ولم يّسم شي اغ يق  . قال   يعيد وب  نأاا
 . (12) األ ناسفعلي  قيمتها في  (11)[الناار]  منها ولو أ ل

                                                

 (.ا وب) ساقطة م    (1)
 .127ورقة: الواقعات بعالمة النو  (2)

 (.990/ 1:ماتار الصحاح ) َقراَب الى ام بشيج طلب ب  الُقْرَبَة عند َ: القربة (3)

 .2/300: الفتاوى الهندية (4)

 (.ا و ب ) ساقطة م  نساة  (5)

 .معنى( ب)في  (6)

  (.ب)ساقطة م  نساة  (7)

 .8/122:البحر الرا ق (8)

 (.ب)ساقطة م  نساة  (9)
 .على(  ع)في  (10)

 (.ا و ب )ساقطة م   (11)

 .8/127: البحر الرا ق (12)
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 لفصل الخامسا
 في العيوب

األضحية   وا  (1)(من ت) رحم  ام امس عشر م  اآلفات ال ندويستي  وفي نظم
وع  أبي يوسف رحم  ام . في ظاهر األصول (2)(تعلف)  أسنا  لها إ   انت  أ  منها
 وفي الت ريد ع  أبي يوسف رحم  ام أ  بقي م  األسنا  ما يعتلف .ي و  مطلقاغ  أن   

 . (4) ا  (3) [ب ]
, وفععي البقععر  , والتععي   أسععنا  لهععا فععي الغععنم ي ععو , مطلقععاغ وفععي األ نععاس   ي ععو  

إ   انت سمينة والتي   قر  لهعا مع  األصعل ي عو  فعأ  أنقطع  أو أن سعر بعع   (5)وال رباج
قرنهعععا ي عععو  إ  إاا بلعععغ المععع  وصعععغيرة األا  والتعععي فعععي أانهعععا ثقعععب أو شعععقاق مععع  األعلعععى 

 . (7)األسفل فا  لم ي   لها ُأا  ِالَقةغ   ي و  و اا لو لم ي   لها إحدى األاني  (6)(الى)
وه عععاا . عععع  أبعععي حنيفعععة رضعععي ام عنهمعععا إ  لعععم يالعععق لهعععا أا  ي عععو  8قوروى الحععع     

والعر ععاج إ  . وهععي الم نونععة إ   انععت سععمينة (10)و الثععو ج. ععع  محمععد رحمعع  ام (9)(رو )
 م وُت افي الرابعة ع  األر    ي و ، وا   انعت تضع  الرابععة علعى  انت تمشي بثالث قوا

  (11)والم بععوب, األر  وتسععتعي  بهععا إ  إنهععا تتمايععل معع  الععل وتضعععها وضعععاغ افيفععاغ ي ععو 
                                                

 . تمن ( ب)في  (1)

 .تعتلف( ب و ع)في  (2)

  (.ا و ب) ساقطة م  نساة  (3)

 .1/387:لسا  الح ام (4)

 (.1/99:ماتار الصحاح ) الَ َرُب داج  لد  َ ِرَب بال سر فهو َأْ َربُ :الجاباء (5)

 (.ب)ساقطة م  نساة  ((6

 .191ورقة : ينظر ا  ناس (7)
ب  إبراهيم عرف باب  عبد الحق عم قاضي القضاة برها   بن  لي بن ي سف إسمعيل بن أحم  (8)

   طبقات)الدي  إمام فقي  سم  وحدث سم  من  اب  أاي  قاضي القضاة برها  الدي  رحم  ام تعالى
 (197 /1جةالحنفي

 . ( ع)ساقطة م  نساة  (9)

   نععو  يصععيب الشععاة فععال تتبعع  الغععنم وتسععتدير فععي مرتعهععا وشععاة ثَععْو ُج وتععيس الثاععَوُل بفتحتععي: الثوو الء( 10)
 (.1/38:ماتار الصحاح ) )أْثَوُل 

 .(1/992:لسا  العرب ) َأ  مقطوع الا ر. َمعْ ُبوٌب  :لغة:المجب ب (11)



 كتاب األضحية القسم التحقيقي

 

 
933 

والتعي , والتعي بهعا  عّي , العا   ع  ال ماع والتي بها الس عال والعا  ة ع  العو دة ل بعر سعنها
إ   ععا  للشععاة إليععة  وفععي األ نععاس (1)(ي ععو )ة والتععي لهععا ولععد   ينعع ل لهععا لععب  معع  غيععر علاعع

 ععالل قععال محمععد رحمعع  ام    ةوا  لععم ي عع  لهععا إليععة القعع. ب ي ععو صععغيرة القععة شععب  الععا 
 . (2)ي و 

في السب  م  العيوب   ي و  منهعا العميعاج والععوراج فعا   عا  العااهب بعع  عينهعا و 
ا فععي روايععة األ نععاس إ   ععا  أ ثععر معع  النصععف   الواحععدة أو بععع  أانهععا أو بععع  أسععنانه

وبقدر الثلعث ومعا  عا  دو  النصعف فهعو قليعل . ي و  باإل ماع واال   ا  أقل م  الثلث ي و 
 . (3)وبقدر النصف ظاهر ماهبهما أن   ثير. عندهما 
للصعدر الشعهيد رحمع  ام فعي النصعف عنهمعا روايتعا  فعي  ال ام  الصغيروفي شرح  

وفعي ماتلعف الروايعة إ   عا  أ ثعر مع  الثلعث   ي عو  عنعد , أ  النصف  ثيرالظاهر عنهما 
، وعليعع  (4)(وبقععدر الثلععث ي ععو  عنععد أبععي حنيفععة رضععي ام عنعع )أبععي حنيفععة رضععي ام عنعع ، 

 . (5)اعتمد ال ام  الصغير 
 (6)(أانعععي)وهعععل ي معع  الاعععروق فعععي , وععع  أبعععي حنيفعععة رضعععي ام عنعع  أنععع    ي عععو  
ولعععو  انعععت . ف المشعععاي  رحمهعععم ام فيععع  فعععي  تعععاب الصعععالة فعععي األ نعععاسااتلععع. اأُلضعععحية

صععععحيحة العينععععي  فععععاعورت عنععععد  بعععععد إي ابعععع  إياهععععا علععععى نفسعععع  أو  انععععت سععععمينة فصععععارت 
لع  العل هعاا فعي   عا   ي عو  أ  ُيَضعحي واال   عا  فقيعراغ  موسعراغ إ   ا   (8)أوعر اج(7)ع فاج

ي حفععع  رحمععع  ام أنععع  ي عععو  معسعععراغ  عععا  أو روايعععة أبعععي سعععليما  رحمععع  ام وفعععي روايعععة أبععع

                                                                                                                                                   

 129التعريفات الفقهية   .م  الاصيتي  :هو مقطوع الا ر و قيل: شا ا
 (.ب)ساقطة م    (1)
 . 190األ ناس الورقة  (2)

 .190ورقة : ا  ناس: ينظرل (3)
 (.ب)ساقطة م  نساة  (4)

 .1/973: ال ام  الصغير (5)
 .أا ( ب و  ع)في  (6)

 .179/ 1:، ماتار الصحاح ع ف الفرس ع فا م  باب تعب ضعف الضعيفة :  جفاء (7)
: المصععباح المنيععر)و أعععرج عععرج فععي مشععي  عر ععا معع  بععاب تعععب إاا  ععا  معع  علععة   مععة فهعع : اجوواء (8)

909). 
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 (2)يرسعلها العاب  إ  لعم (1)معال عةولو أصابتها  فة ف سعرت ر لهعا أو اهبعت عينهعا فعي .موسراغ 
 ا  واال  أرسلها بعد إصابة اآلفة ثعم َضعّحى بهعا فعي وقعت  اعر فعي يومع  أو فعي يعوم  اعر   

  . (3) رواية لها في األصول
 (5()4)ععع  أبععي يوسععف رحمعع  ام أنعع  ي ععو  وفععي العيععو  والمنتقععى وأضععاحي ال عفرانععي

والع فعاج التعي , وقعال بعع  العلمعاج و  نأاعا بع ,  (6)(  ي عو )وقال ال عفراني في  تاب  أن  
فا  اهب م  واحعدة أقعل مع   (8)(  ي و ) ضروعهارؤوس  (7)(ةمقطوع)و,   تبقي   ي و 

لشعاة والمعع  إاا لعم ي ع  لهمعا رنا م  الاالف في الععي  واألا  وفعي ام  النصف فعلى ما ا 
وفععي اإلبععل والبقععر إ  اهبععت , حلمتيهععا ِالقععة أو اهبععت بقفععة وبقيععت واحععدة لععم ي عع  (9)(أاععر )

 . (11) (10)(وام أعلم )واحدة ي و  واال  اهبت اثنتا    ي و 

                                                

 (.188/ 1:ماتار الصحاح )  اول  ِعاَل اغ  و ُمعاَلَ ةغ  الشيج عاَلجَ : معالجة  (1)
 (.982/ 11:لسا  العرب )وَأْهَمَل  َأطلق : الشيجَ  َأْرَسلَ : يرسلها  (2)
 .122:، الواقعات بعالمة العي 191-190ورقة : ا  ناس (3)
 .في النساة  ع،  ي و  (4)
 .193العيو  (5)
 .ي و ( ب)في  (6)
 (.ب ) ساقطة م  نساة  (7)
 (.ب)ساقطة م  نساة  (8)
 .أحد( ب)في  (9)

 (.ب)ساقطة م  نساة  (10)

 .190األ ناس الورقة (11)
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 الفصل السادس

 في االنتفاع باألضحية

 
فعا  فععل  (1)(بع )صوفها قبل العاب  وينتفع   ُيَ  لب األضحية وَ حي ر  أ  ي في األصل

 . (2) م  أصحابنا م  قال هاا في الشاة التي أو بها على نفس . الل تصدق ب 
 (3)(أطعععراف)واال  أاععا شعععي اغ معع  الصععوف فععي طععرف معع   وفععي فتععاوى القاضععي اإلمععام       

ألحععد بععل   ل الصععوف و  أ  يهبععاألضععحية للعالمععة فععي أيععام النحععر   ي ععو  لعع  أ  يطععرح العع
إ   (5) رابعععاغ واال  إتاعععا مععع   لعععد األضعععحية .بعععالل الصعععوف والشععععر علعععى الفقعععراج (4)[يتصعععدق]

 . 6  ي و  وعلي  أ  يتصدق باأل ر  استعمل ال راب في أعمال من ل   ا ، ولو   ر 
بعاغ ولو اشترى بلحعم األضعحية حبو , اشترى ب لدها شي اغ م  الحبوب   ي و   (7)(واال )

 غيعر المعأ ول (8)(بي )ي و   و  المأ ولفي هاا أن  ي و  بي  المأ ول بواألصل , باغ  ا حبو 
ا   ا  في ضرعها لعب  وهعو ياعاف عليهعا ف.  المأ ولغير بي  المأ ول ب المأ ول و ب المأ ول
بالمعاج وهعاا  ينضع  َفرَ ع ُ  (12)الحيلة في اإلستبراجبالماج البارد وهو  (11)ضرعها (10) (9)ينَض 

                                                

 (.ب)ساقطة م  نساة  (1)

 .19/12: المبسوط: ينظر (2)
 .طرف( ب)في  3))

 (.ا)ساقطة م  نساة  (4)

 (.99/ 1:ماتار الصحاح )ال اد وعاج ال راب :جاابا   (5)
 .12-19/19: المبسوط: ينظر (6)

 . واال ( ب)في  (7)
 (.ا و ع) ساقطة م  نساة  (8)

 (.318/ 9:لسا  العرب )  الرا   :  الناْض ُ  :ينَضح  (9)

 .نض ( ب و  ع)في (10) 
ْرعُ : ضا  ها (11)  (.122/ 1:ماتار الصحاح )اف أو ظلف اات ل ل الضا
 (.1/29:لتعاريف  ا)لغة طلب البراجة :االستبااء(12)
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إاا  ععا  بقععرب أيععام النحععر، فععا   ععا  ُيبعععد   يقيععد ل عع  يحلبهععا ويتصععدق  (1)(فعع ين)وهععاا إنمععا 
       . 2باللب ، وما أصاب م  لبنها تَصداق بمثل  أو قيمت ، و اا األوبار إ  أ  يعلفها بقدرها

وي ععو  اإلنتفععاع ب لععد األضععحية وهععد  المتعععة والتطععوع بععا  يتاععا  فععرواغ أو بسععاطاغ أو 
 ول  أ  يشتر  ب  متاع البيت  ال راب والغربال والاّف و  يشتر  ب  الاعلّ .   راباغ أو غربا غ 

والمعرن واللحععم و  بععأس ببيععع  بالععدراهم ليتصععدق بهعا ولععيس لعع  أ  يبيععع  بالععدراهم لينفقهععا علععى 
ولععو أراد بيعع  لحععم األضععحية ليتصععّدق بثمنعع  لععيس لعع  فععي , نفسعع  ولععو فعععل الععل يتصععّدق بثمنعع 

 (3).في األ ناسم أو يأ ل اللحم إ  أ  يطع
رحم  ام ال واب في اللحعم  عال واب فعي ال لعد إ  باعع   واهر  اد اوفي نساة اإلمام       

 .4بش  ينتف  ب  بعين  ي و 
يبعععاع معععا يؤ عععل بمعععا يؤ عععل ومعععا   يؤ عععل بمعععا   يؤ عععل  -:ام وفعععي نعععوادر هشعععام رحمععع 

عطعاج) اا اشعترى ب (5)(واال ي ععر  )  أو بعع  أضععحية (6)(و)قععرة أو بعيععراغ ال لععد إلععى ال عع ار  ععالبي  واال
 ، ر وبعع  واسععتعمال ، فععا  فعععل الععل ونقصعع  تصععّدق بمععا نقصعع  واال  أ ععر  تصععدق بععأ ر  (7)(لعع 

  . (8) فا  ولدت ولداغ ابحها وولدها معها -:وفي أضاحي ال عفراني
أما فعي الموسعر فعال يل مع  , م  أصحابنا م  قال هاا في المعسر الا  و ب بإي اب  

ولو لم يابح  وتصعّدق بع  حّيعاغ , اب  الولد فا  اب  الولد يوم األضحى قبل األم أو بعدها  ا 
 .(9) ا  في أيام النحر
فعي أيعام النحعر فعليع  أ  يتصعدق بقيمتع  وا  بعاع ) لعو تصعدق بالولعد حيعاغ  وفي المنتقعى

لنحعر فعليع  فعا  لعم يبعع  ولعم يابحع  حتعى مضعت أيعام ا  الولد في أيام األضعحى يتصعّدق بثمنع

                                                

 .ف تين( أ و  ع)في  ((1

 12-19/19:للسراسي/المبسوط (2)

 .199األ ناس   (3)
 .199األ ناس  (4)

 .أعطا ( ب)في  (5)

 .أو(  ع)في  (6)

 .لم ي   ل ( ب)في  (7)

 .1/388: لسا  الح ام  (8)
 .ا ضحى( ب و ع) في    (9)
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اا ابع  الولعد مع  األم يأ عل مع  األم والولعد  وعع  أبعي حنيفعة رضعي ، أ  يتصّدق بالولد حيعاغ واال
  .فأ  أ ل تصّدق بقيمة معا أ عل والتصعّدق بالولعد أحعب إلعيّ  (1) (ام عن  أن    يأ ل م  الولد

ا َ نععي  حععّي منهعع (2)(ارجفعأُ )إاا اشععترى شععاة وأو بهعا أضععحية فماتععت فعي أيععام النحععر  والمعسعر
 . (3) واأل ل م  األضحية يأتي في الفصل الساب . يتصّدق بالولد استحساناغ 

 

                                                

 (.ب) ساقطة م  النساة   (1)
 .وأارج( ب)في  (2)

 .88-3/87تحفة الفقهاج   (3)
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 الفصل السابع

 في التضحية عن الغير

ع  ولد  الصغير في  روايتا  وأما ع   (1)(وأما)الغنّي يضحي ع  نفس   وفي الت ريد
 .(2)أو د  ال بار فال يضحي عنهم

فإ   ا  للصغير مال ضّحى عن  أبو  أو وصّي  عند أبي  وأما اب  ا ب  ففي  روايتا   
 .(3)وعند محمد و فر رحمهما ام يضحي م  مال نفس , حنيفة وأبي يوسف رضي ام عنهما

ام  ععععم بعععع  مشعععايانا أ  علعععى األب أ   وفعععي األصعععل قعععال اإلمعععام السراسعععي رحمععع      
ضعي الفطعر عنعد أبعي حنيفعة ر علعى قيعاس صعدقة  الوصيّ مال الصغير و اا  (4)(م )يضحي 

والقاضعي فعي , ولهعاا   يملعل عتعق عبعد  وهبعة مالع .  العل (5)ام عن  واألص  أن  ليس علي 
أر  الصعبي وغيعر  ِاعراج والم نعو   الصعبّي وعلعى األب أ  يعؤد  . مال الصغير على هاا

 .(6)ويؤد  دين 
صععغير ولععم يتصععّدق مالع  يعنععي مععال البالوصععّي إاا ضععّحى ععع  الصععغير  وفعي الفتععاوى  

غير  بأمر  أو بغير أمر   (8)(ع )لو ضّحى شاة نفس   وفي النوا ل. 7فإ  تصّدق ضم .  ا 
  (9)أمر    ي و  باالف العتق ع  غير  فإن  لو أعتق عبد  ع   فارة ر ل بأمر  ي و 

سععأل نصععير رحمعع  ام ععع  ر ععل ضععّحى ععع  الميععت مععا يصععن ؟ , وا ععر بعععد هععاا فععي النععوا ل
األ عر : عع  الميعت؟ قعال (10)(أتصعير)ن  ب  ما يصن  بأضحيت  فقيل لع  من  ويصيأ ل : قال

                                                

 (.ب)ساقطة م  نساة   (1)
 .19/19: السراسي/المبسوط  (2)
 .1/382: لسا  الح ام (3)

 .ع (  ع)في  (4)

 (.ل )في النساة ب  (5)
 .19-19/11:المبسوط  (6)
 المصدر السابق نفس ( 7)

 .م (  ع)في  (8)

 .192: ورقة  : النوا ل (9)
 .أتصيب( ع )في  (10)
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 مثعل العل 2مقاتعل  وقال محمعد بع , ام مثل الل 1محمد ب  سَلمة رحم وقال , ل  والملل لهاا
رحمععع  ام يتصعععّدق  5رحمععع  ام مثلععع  وقعععال عصعععام بععع  يوسعععف 4وأبعععو مطيععع  (3)[وقعععال] العععل
 ,(6)بال ل

ى أ  يضععحي عنعع  معع  ثلععث مالعع   ععل عععام  ععا  باتفععاق الروايععات إ  أوّصعع وفععي الروضععة   
 .(7)ويصن  ب  ما يصن  باألضحية يعني يتناول م  لحم أضحيت 

إ   ععا  بعأمر الميععت الماتعار بأنعع    يتنععاول  -:وقعال الصععدر الشعهيد رحمعع  ام فعي الفتععاوى  
 . (9)إ  ضّحى بغير أمر  الماتار أن  يتناول (8)(الباج)وقال في باب 

                                                

أبو عبد ام تفق  على أبي سليما  ال و  اني تفق  علي  أبو ب ر محمد ب   محم  بن سلمة الفقيه 1)) 
أحمد اإليس اف مات سنة ثما  وسبعي  وما تي  ا ر  الااصي ونسب  فى القنية إلى بل  وتفق  أيضا على 

ب  أبي عمرا  أستاا شداد ب  ح يم روى ع   فر قال يعقوب أفق  م  قال وهو شي  أحمد 
 (.23 /9طبقات الحنفية ج)الطحاو 

العباداني صحب امامنا و ا  يراسل  في بع  ا وقات قال المر و  قال لي محمد  محم  بن مقاتل (2)
 (.1/393طبقات الحنفية )ب  مقاتل قلت ألبي عبدام  رق على هاا الالق 

 (.ا و  ع)ساقطة م   (3)

إلمام الح م ب  عبد ام ب  مسلمة اب  عبد الرحم  القاضي الفقي  راو  صاحب ا أب  مطيع البلخي (4)
براهيم ب    تاب الفق  األ بر ع  اإلمام أبي حنيفة وروى ع  اب  عو  وهشام ب  حسا  ومالل ب  أنس واال

طهما  روى عن  أحمد ب  مني  واالد ب  أسلم الصفار و ماعة تفق  ب  أهل تلل الديار و ا  بصيرا 
بيرا  ا  اب  المبارل يعظم  ويب ل  لدين  وعلم   ا  قاضيا ببل  ستة عشر سنة مات سنة سب  عالمة  

 (.932 /9طبقات الحنفية ج)وتسعي  وما ة ع  أرب  وثماني  سنة
ب  ميمو  ب  قدامة أبو عصيمة البلاي يرو  ع  اب  المبارل  ا  صاحب   صال بن ي سف (5)

 تي  وهو أاو إبراهيم ب  يوسف والد عبد ام تقدما ووالد  يوسف حديث وهو ثبت في  توفي سنة عشر وما
يأتي وأاو  محمد ب  يوسف يأتي  ا  هو وأاو  إبراهيم ب  يوسف شياا بل  فى  مانها قال عصام  نت 

فى مأتم وقد ا تم  في  أربعة م  أصحاب أبي حنيفة رضي ام عن   فر وأبو يوسف وعافية و ار 
يحل ألحد أ  يفتي بقولنا حتى يعلم م  أي  قلنا وا ر الاهبي أن  مات ببل  سنة فأ معوا على أن    
 (.397 /1طبقات الحنفية ج)امس عشرة وما تي 

 .120ورقة : النوا ل (6)
 .1/382: لسا  الح ام (7)

 (.ب ) ساقطة م   (8)

 131: الواقعات بعالمة الباج (9)
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لو ضّحى ببقرة ع  نفس  وع  ستة م  أو د  إ   انوا صغاراغ  ا   وفي أضاحي ال عفراني  
 .(1)و أ  أهم وفي ال بار بأمرهم  ا  وبغير أمرهم   ي و 

ولعو أعتعق . (2)(لو أعتق عبداغ م  تر ة أبي  بعأمر   عا  وبغيعر أمعر    ي عو  وفي الروضة)  
لعو وقعف دار  عع  ميعت    (4)(و عاا). (3)(ابنع    ي عو ابنع  بععد معوت )عبد  ع   فارة يمي  

]ولو أطعم أو  سا ع   ّفارة يمين  بأمر  أو بغير أمر   ا [, ي و 
(5) , 

رحمعع  ام إاا ابعع  أضععحية غيععر  بغيععر إانعع   واهر  ادةاععلإلمععام وفععي  تععاب األضععحية 
ي أيععام األضععحية واال  ابعع  فعع, ابعع  فععي غيععر أيععام األضععحية   ي ععو ، ويضععم  الععااب  (6)(أو)

 .(7) ا ، و  يضّم  الااب 
الراعععي إاا ابعع  شععاة   ير ععى حياتهععا   يضععم  و ععاا األ نبععي إاا  (9)(و) (8)(والبّقععار)
الشععهيد  وفععّرق الصععدر.ا ععر  الفقيعع  أبععو الليععث رحمعع  ام فععي  تعاب الشععر ة معع  النععوا ل, ابحهعا

ي يضعّم  والبّقعار أو الراععي   يضعّم ، فعي األ نبع: (10)(فقعال)البّقار واأل نبي  رحم  ام بي 
وقال محمد رحم  ام في باب إ عارة الراععي مع  األصعل أنع  يضعّم ، وهعو القيعاس وقعد ا رنعا 

 . (11)تالمسألة في  تاب اإلي ارا
]ال نس[وم  هاا        

رحمع  ام فعي  تعاب األضعحية  واهر  ادةاا رها اإلمام مسا ل  (12)
فعي القعدر  (13)(اللحعم)  إ   عا  بغيعر أمعر ، ولعو  ععل صعاحب منها إاا طب  لحم غير  يضعمّ 
                                                

 .1/382: لسا  الح ام (1)
 (. ع) ساقطة م   (2)

 .أبي  بعد موت ابن   ي و (  ع)وفي , أبي  بعد موت   ي و  ( ب)وردت في  (3)
 . الل(  ع)في  (4)

 (.ب)وساقطة م  ( ا)في حاشية  (5)
 .إ ( ب و  ع)في  (6)

 .192ورقة : النوا ل (7)
 .الباقر وفي حاشيتها البٌقار(  ع) اجت في مت   (8)

 .أو( ب)في  (9)
 .وقال( ب و  ع)في  (10)

 .1/112: م م  الضمانات (11)
 (.ب)ساقطة م  نساة  (12)
 (.ب ) ساقطة م    (13)
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  يضم   (1)(وطب )ووض  القدر على ال انو  ووض  تحتها الحطب وأوقد النار ف اج ر ل 
 .(2)يضم  إستحساناغ 

إ  أاعععاها القّصعععاب وشعععّد  (3)(وابحهعععا)ومنهععا القّصعععاب إاا أشعععترى شعععاة ف عععاج إنسععا   
طحععع  حنطعععة غيعععر  بغيعععر أمعععر  يضعععم ، ولعععو أ   ر لهعععا   يضعععم  وقيعععل يضعععم  ، ومنهعععا إاا

وربععط عليهععا الحمععار ف ععاج  اععر وسععاق الحمععار  (4)الععدورقصععاحب الحنطععة  عععل الحنطععة فععي 
ا ستعانة ب ل  (5)(يثبت)وطح    يضم  ،األصل أّ  العمل إاا  ا  بحال   يتفاوت الناس 
عل  فعال ، فانع  إاا عّلعق شعاتاغ للّسعل   ب ل واحد فعي  حعاد النعاس د لعة امعا إاا  عا  متفاوتعاغ  السا

 .(6)بعد الاب  ف اج  ار وّسل  بغير أان  ضم 
أ  صعاحب ال عرة  (8)(فلعو ) ّرة غير  بغير أمر  فان سرت ضعم ، (7)(دف )ومنها إاا ) 

فيمعا بعي  العل    ال رة رف  ال رة بإمالتها الى نفس  ف اج إنسعا  وأعانع  علعى الرفع  فان سعرت
غيععر  بغيععر أمععر  فهل ععت الدابععة يضععم ، ولععو حمععل المالععل ومنهععا لععو حمععل علععى دابععة . يضععم 

علعععى الدابعععة شععععي اغ ثعععم سعععقط فععععي الطريعععق ف عععاج انسععععا  وحمعععل بغيعععر إانعععع  فهل عععت الدابععععة   
 . (11()10) (وام أعلم)في شرح  تاب الم ارعة في األصل  (9)(يضم 

                                                 

                                                

 .فطب ( ب)في  (1)

 .9/77: الهداية شرح البداية( 2)

 .فابحها( ب)في  (3)

 العَحَ فة الدرقة: غير .  الع لود م  تتعاا َدَرقة الواحدة التَِّرَسِة، م  ضرب: :ُ  درق الداَرق: ال  ا  (4)
 َأو مدينة: َدْوَرق و.  ِدراقٌ  و َأدراقٌ  و َدَرقٌ  والع م  َعَقب، و  اشب فعي  لعيس لود  م  ُتْرس وهي

 .(22/ 10:لسا  العرب )موض  
 .فيثبت(  ع)في  (5)

(
6

 9/77: الهداية شرح البداية ( 

 .رف (  ع)في  (7)
 .ولو(  ع)في  (8)

 (.ب)ساقطة م   (9)

  (.ا  ع)ساقطة م  ( 10)
 .9/77: دايةالهداية شرح الب (11)



 
 

 

 

 وهو مشتمل على تسعة فصول

 
 .في العلم:     الفصل األول
 .في العبادات :    الفصل الثاني

 .في المعاصي:     ثالفصل الثال

 .في المال :    الفصل الرابع
 .في األكل :  الفصل الخامس

 .في الجماع  :  الفصل السادس

 .في اللبس :    عالفصل الساب
 .في القتل :    الثامن الفصل

    .في المتفرقات :   التاسع الفصل
 

 
 

 كتاب

 يةراه  الك  
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 يةراه  كتاب الك  

 وهو مشتمل على تسعة فصول 
 .(1)في العلم: األول

 .(2)في العبادات :الثانيو 
 .في المعاصي: الثالثو 
 (3).في المال :الرابعو 

 في األكل :والخامس
 .(4)في الجماع :والسادس

 .في اللبس :والسابع
 .في القتل :والثامن
    .في المتفرقات :والتاسع

 
 

                                                

 أمررا  لررم اليررالا فارر  ا  ا ررش ,   رر ا  لررم الميلرر قي  , بأنررم معرفررش العرريم  لررب مررا  رر  بررم  يعررر :العلمم 
 .52/87: الم س  ش الفقايش. اليبر  لب ما    بم 

(2)
 تسرتعمل بمعنرب ,  الت لل للغيرر لقصرد تعميمرم  ج يجر ل فعرل  لر   ج   , اليض ع :في اللغش :العبادة 

 .972: المصباح المنير.ال ا ش
,  رري أ لرررب مراتررر  اليضررر ع    -(  1: ) منارررا :  كرررر ا لارررا  رردت تعريفرررات متقاربرررش :  فرري اجصررر  ح  

 ري فعرل ج يرراد برم  ج  -(  9. )  ي المكل   لب ير    ر ن نفسرم تعميمرا لربرم  -(  5. )  الت لل لم 
 األ مرررال المرررا رت ,  األفعرررال ,  ررري اسرررم لمرررا ي برررم ا   يرضرررا  مررر  األقررر ال  -(  4. ) تعمررريم ا  برررأمر  

 .52/528: الم س  ش الفقايش . البا نش 
دنرانير أ    ر  أ  فضرش أ    ن رش أ  عرعير أ  يبرل أ   كل ما يتملكم النراس مر  درا رم أ  :(المال )  (3)

 رر  المضررر    كيررر  مرر  الرر     الفضررش سرر ن (  المررال العرري  )  يرر ا  أ  ايررا  أ  سرر ح أ  كيررر  لرر  
اسرم للمجتمرم مر  ضرر  ( المرال )       المم    الصفرام  البيضام  الصامت مالم  في اصر  ح ال سرا 

 تمر ل بمعنرب   ا صرار  ا مرال  يقرال تمر ل العريم   ا اتير   مراج  قنيرش العدد في نفسم  مال يم ل  يمال 
 .442: المغر ..اليمر متم ل بفتح ال ا   الت كير  لب تأ يل عيم متم ل (  منم ) لنفسم 

 .الجامم ( جر)في  (4) 
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 : أما األول
سررمم األ اديررو   رر  ج يفاررم فكبررر جررال لررم أ    (2)(صرربي  )  فرري الفتررا ن (1)(فرري العلررم)     

 .(4)ج يج ل لم أ  يعاد (3)(كبرف)الم دو،  ل  سمم الص   لم يفام  ير ي   
تعلرررم  لرررم الكررر م  النمرررر فيرررم  المنرررامرت  رأن قررردر ال اجرررش منارررا  تعلرررم  لرررم النجررر م  

مرررا يعلرررم م اقيرررت الصررر ت  القبلرررش ج برررأس برررم  الليرررادت  ررررام،   التم يرررم  ال يلرررش فررري  (5)[قررردر]
 كرر ا   ا [. برر  تعنررت ج يكررر   (6)ا نصررا  المنررامرت أ  يكلررم متعلمرراش مسترعررداش  تكل مررم  لررب

فرن  تكلرم مر  يريرد التعنرت  يريرد أ   (8)تعنرتبر   (7) ]لك   لب ا نصا مسترعٍد تكل م كير 
التعنررت  (10)(دفملرر)دفم  رر  نفسررم أل  ال يلررش يررل  يلررش (9)(كررل)أ  ي ر ررم ج يكررر  ،  ي تررال 

 جيررليتأراد  (14)(مرر ) (13)(ا مررام القاضرري)قررال ر مررم ا   سررمعت ,  (12)(معررر ع) (11)( رر )
 . (16)الكفر (15)( ليم)اليصم يكفر قال رأيت في م ضم   ندي ج يكفر  ييعب 

                                                
  (.    جر)ساق ش م    (1)
 (. ) ساق ش م    (2)
 . كبر(     جر)في   (3)
(4)

 .552:  رقش: الن الل 
 
 (.ا   جر)ساق ش م   (5)
ْنَصرر َ :اإلنصممما  (6)  أنصررر  القررر م تََناَصررر َ    منررم  ررر  اْنَتَصررر َ    نفسررم مررر  مأنصرررف يقررال  ررردل الرجرررل ََ

 (.582/ 1:ميتار الص اح/ نفسم م  بعضا بعضام
(7)

 (. )ساق ش م  نسيش   
(8)

 .52: لبش ال لبش. الضياالتعنت     ل  العنت     المعقش  :تعنت  
 
(9)

 .بكل(     جر)في  
 .دفم(  )في  ( (10

(11)
 (.    جر)ساق ش م    

 .معر  م(     جر)في (  (12
 .قاضي األمام(     جر)في  ( (13

 (14)
 .  ا( جر)في  

 (15)
 . لياا(     جر)في  
(16)

 .558ال رقش : الن الل 
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 :جنس آخر
مفترري  فقررال اليررر لرريس كمررا رجرر    قعررت بينامررا يصرر مش فأيرر  أ ررد ما ي رر   ال 

نما  )كتب ا   .2التعلير ج يعمل با ا يج   ليم (1)(ا 
تقبيل يد العالم  السل ا  العادل جائل،  تكلم ا فري تقبيرل يرد كير مرا قرال بعضرام     

مررا تقررد م فرري  (4)(مررم) رر ا  (3)أراد بررم تعمرريم المسررلم  سرر مم فرر  بررأس بررم  األ لررب أ  ج يقبررل
 .الفتا ن

أ  عريئاش منرم أ   (6)(يرد )يكرر  أ  يقبرل الرجرل فرم الرجرل أ   (5)[الصرغير]الجامم  في  
 . (7)ر مم ا  ج بأس بم،   أجمع ا  لب أنم ج بأس بالمصاف ش يعانقم  قال أب  ي س 

فرري ) الللللرش قعرت  مأير   ر مرم ا   نرر (8)(أبرر )  ر  يلر   فري  رد د مجمر ع النرر الل      
ييركم يير م  ييرر كيرركم  عرر كم ييرر مر  عرر  )  -:فأمر أص ابم بالد ام  قال (9)(لمانم

أَ  -:قيل لم  ؤجم ال ي  ييتلف    لي  يفعل   ك ا  ك ا، فقال يل  ر مرم ا   نم (. كيركم 
 .(12)(11)يير م  كير م (10)(فام): قال .  نعم:  يفعل   ا كير م ؟  قال ا

 -:ب رررا نبي رر   لكررر  يقررر ل  -:يقررر ل الرجرررل فرري د ائرررم يكررر  أ    فرري الجرررامم الصرررغير     
, (الكرا يرش)لفرم  (13)(ير كر)بد  ت نبي    في بعر  النسرال ج ينبغري أ  يقر ل ب را نبي ر   لرم 

                                                
 .أ (  )في (  (1
 .5/925الفتا ن ال ل الجيش( 2)
(3)

 .197-198  رقش: ال اقعات بع مش السي  
 (.  )ساق ش م   ( (4

  (.ا)م   شساق  ( 5) 
 (.ا     )ساق ش م   6))
 .5/711فتا ن السغدي, ال رقش ساق ش م  الجامم الصغير (7)

 .ب (     جر)في  (8)
 (. )ساق ش م   ((9

 .لام(  )في  (10)
 .الكرا ش(     جر)في  (11)

(12)
 .121 رقش : الن الل 
 .يقل( جر)في  (13)
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فري  (2)(الرجرل)،   يكرر  أ  يقر ل 1 الصدر العايد ر مم ا  لم ي كر     المسألش فري نسريتم
أبي ي س  أنرم  (6)(  )(5)( ) (4) بارتا مقعد  مقعد (3)[ ]في د ائم بمقعد العل  م   رع  

  فري الفترا ن. ر مرم ا  الفقيرم أبر  الليرو (7)(أير ي)ي س  أنم ج بأس بم فري ق لرم مقعرد  برم 
 (8)(أبرري) كري  رر  : سرئل أبرر  بكرر  رر  قرررامت القرّر  للمتفق اررش  رري أفضرل أم درس الفقررم قررال

 (9) .النمر في كت  أص ابنا م  كير سماع أفضل م  قيام ليلش:  م يم ر مم ا  أنم قال
ر مررم ا  أنررم سررئل  رر  الفقيررم  ررل    رر  ا مررام أبرري بكررر م مررد برر  الفضررل البيرراري

: ف   الفقيرم يصرلي صر ت التسربيح قرال: تل   ا ش العامش فقيل: يصلي ص ت التسبيح؟ قال
 . (10)    ندي م  العامش 
 يت قررال اللند سرر. العررا  العرالم يتقرردم  لررب العريال الرر ي  رر  كيرر  ررالم  فري الر ضررش

الييرا ررلي ر مررم ا   رر   ررا العررالم  لررب الجا ررل  (11)[القاضرري] سررألت ا مررام: ر مررم ا  
ِك  مررا  ا ررد   رر  أ  ج يفتررتح الكرر م قبلررم ،  ج يجلررس مكانررم،  :  األسررتا   لررب التلميرر  قررال

 (13)نم،  ج يرد  ليم ك مم،   ج يتقدم  ليم في معيتم،  الكل فري الر ضرش   كا   (12)( )
 (14)[ ا  أ لم.] 

                                                

 .475الجامم الصغير (1)
 (.    جر)ساق ش م   ( (2
 (.ا   جر)ساق ش م   (3)
(4)

 .475:في الجامم الصغير 
 (. )ساق ش م   ((5

 . نم( جر)في  (6)
 .أي (     جر)في  ((7
 .أب ( جر)في  ((8
 .917-2/918:الفتا ن الانديش  (9)
(10)

 .7/592: الب ر الرائا 
 (.أ   )ساق ش م   (11)
  (.جر)ساق ش م   (12)

(13)
 .12/85المبس    
 (.أ   )ساق ش م   (14)
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فري أر  ال رر  أ رد ما كراٍل  اليرر  رالم، فجرام  رجر   أِسررا:   في السرير الكبيرر       
أ  يعررترياما فلررم يررِ  مالررم بامنامررا   فررب بررام  أ ررد ما، قررال يعررتري الغررالي  (1)( أراد)رجررل 

 يدع العالم،    ا لفضل العالم ألنم ل  تر  الغالي  نا   سرب ييردع الكفرار الغرالي فيرديل 
 .(2)في دينام  ج يقدر    لب اليداع في  ا العالم

                                                
(1)

 .فأراد( جر)في   
 .4/141:  اعيش اب   ابدي  ,لم أجد ا في السير(2)
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 الفصل الثاني

 في العبادات

 قرال م مرد ر مرم ا   ,قال أب   نيفرش رضري ا   نرم لريس للجر  ار ا   في األجناس
ل صررل ات ا   لكرر  يقرر ل ّمنررت بمررا ّمرر  بررم جبرئيرر  يررل،ائأكررر  أ  يقرر ل  يمرراني كنيمررا  جبر 

 .(1) ليم
   أبرا  نيفرش رضري ا   نرم يقر  فري أ فرال المعرركي  :  قال م مد رضي ا   نرم 

 . (2) المسلمي 
ارم بالعري و  ا  ا   في كسل األيدي قبل ال عام أ  يبردأ بالعربا (3)(األد ) ا ن في الفت       

 األد  فري الغسرل بعرد ال عرام أنمرا يببردأ بالعري و  يمسرح بالمنرديل   كسل ج يمسرح بالمنرديل،
 ( 5)(4)(في ال ض م) ج يستعي  بغير  

يضررعاا (6)( ) فري الفتررا ن رجرل صرل ب  لرب األر   سررجد  لرب ِيْرَقرش ,  أمرا الصر ت       
 . (8)ال ر ج بأس بم باا (7)(يتقي)بي  يديم 

    أبري  نيفرش رضري ا   نرم أنرم فعرل  لر  فمرر برم رجرل فقرال لرم ج تفعرل مارل  ر ا       
 . لم قال أب   نيفش رضي ا   نم  م  أي  أنت ؟ قال م  ي ار .

ا  أكبر ، جام التكبير م   رائي يعني م  الصر  : (9)(أب   نيفش رضي ا   نم)قال       
العرريعش مر   ا نرا  لرب ير ارلم ج  (10)( لب) لب العكس ،  يعني ي مل  أي الص  األيير

                                                
(1)

 .2/912: الفتا ن الانديش, لم أجد ا في كرا يش األجناس 
(2)

 . 7/512: الب ر الرائا  
 (. )ساق ش م   ((3
  .كال ض م(     جر)في  ( 4)
 .5/992الفتا ن ال ل الجيش  (5)

 (. )ساق ش م  (  6)
 .ليتقي( جر)في (  7)
(8)

 .192: ال اقعات بع مش السي  
 (. )ساق ش م   (9)
 . لم (     جر)في  (10)
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يج ل السرجدت  لرب : نعم قال: أفي مساجدكم  عيش؟ قال:   نا ، ام قال  ا م  ي ارلم  لب
 . (1)ال عيش  ج تج ل ا  لب اليرقش

رجل أمَّ ق ماش   رم لرم كرار       كرا  كررا تام لفسراد فيرم أ  ألنارم أ را با مامرش منرم 
 (2)(تامرا مام)ج يكر  أل  الجا رل  الفاسرا يكرر  [فا ا مكر  ،  ا   كا     أ ا  ج فساد فيم 

]للعالم
 قد مر  في كتا  الص ت تماماا, (3)

(4). 
رجرل مرات فري كيرر .  (5)رجل صل ب  معم درا م  فياا تماايل مل  ج بأس بم لصرغر ا      

بن   السرل ا    (7)(صلب) (6)(باأل ل)بلد  فصل ب  ليم كير أ لم ام   ِمل   لب منللم    كا  
 . (8)السل ا  أ  ال اكم ج يصل ب  ليم اانيش

 (9)(يلقرب)ر مرم ا      ؟  قال ا مام أب   فص الكبيرررجل لم امرأت ج تصلي ي ل قاا       
 .(11) معم امرأت ج تصلي  (10)(ا )ا   مار ا في  نقم أ    لي  م  أ  يلقب  (9)(يلقب)

       
                                                

(1)
 .554: الن الل: ينمر  

 (.جر)ساق ش م   ( 2)
(3)

 (.أ) في  اعيش (  )ساق ش م  نسيش   
(4)

 .552: رقش: الن الل: ينمر 
(5)

 .192ال اقعات بع مش الن    رقش  
 .اج ل(     جر)في  ( 6)
 (. )ساق ش م   ( 7)
(8)

 .1/124: الفتا ن الانديش 
 .لقي(  )في  (9)
 (.    جر)ساق ش م   (10)
 .195ال اقعات بع مش العي  ال رقش  (11)
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فرري ب ناررا  لررد يرجررت   رردن يديررم   رري تيررا  يررر أ ال قررت    أمكناررا أ  تجعررل يررد  امرررأت
 لد ا في عر  تفعرل فرن  ا تاجرت  لرب أ  تضرم  ر  يمينارا أ   ر  يسرار ا أ  أمامارا  سرادت 

أل  الجمم بي   ا ا  تعرالب  بري   را ال لرد ممكر   .أ  عيئاش يمكناا م  أدام الص ت فعلت
 .(2)با ا(1)نبَفسام لم تصر 
،  ج بأس بص م السبت  قرد  كرنرا (3) ج بأس بالتجارت في  ريا ال ج  ا باش أ  جائياش  

الترجيم بالقرامت  ل يكرر  كرا  يقررأ   في المنتقي أما القرامت , (4) كرنا تماماا في كتا  الص م
يقرأ  ند أبي  نيفش  أبي ي س   م مد رضي ا   رنام باألل را   قرال أكارر المعرايال مكرر   

 لار ا المعنرب  (5)[في  ال فسرقام الفسقشأل  فيم تعبااش بفعل ]يج  اجستماع  ليم  ج ي ل   ج
    لرم , فسرمم  نسرا  قرائترمفري   يل ر رجل القّر      ا الن ع في األ ا   ل  قرأ المعنب يكر 

 ا    لرم أنرم لر  لق نرم يقرم , السامم  نرم لر  لق نرم الصر ا  ج يرديل  ليرم ال  عرش  العردا ت يل قنرم
 .(6)العدا ت فا  في سعٍش م  أ  ج ييبر 

ل امرل القرّر  أ  ييرتم فري كرل أربعري  ي مراش أل  األارر جرام برم  (7)(ينبغي)  في الفتا ن      
    با  م  العي ا  الرجيم،   قد  كرنرا تمرام  ر ا فري كترا  الصر ت أ  يق ل أ (8)(فاأل لب)

 .(10)القّر  في لماننا (9)(ميلتعل) ج بأس بأي  األجرت 
                                                

  رررررر  مصرررررردر نفسررررررت المرررررررأت بضررررررم النرررررر    فت اررررررا   ا  لرررررردت فارررررري نفسررررررام ( النفرررررراس : )  النفمممممماس(1)
 .473:المغر .نفاس

 لبرش .نفست المرأت  لب ما لم يسم فا لم أي صرارت نفسرام  نفسرت نفاسرا مر   رد  لرم لغرش أيضرا   :شرعا 
 .55:ال لبش 

(2)
 .192ال رقش : ال اقعات بع مش السي  

(3)
 .1/41: ، الكس 91/547: للسريسي/المبس     

(4)
 .5/982:  اعيش اب   ابدي  

 (.جر) ساق ش م  ( أ)في  اعيش  ( 5)
(6)

 .552ال رقش : الن الل  
 (. )ساق ش م   ( 7)
 . اج لب( جر)في  ( 8)
 .لتعلم( أ)في  ( 9)
 .198ال اقعات بع مش الن    رقش (10)
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ر مررم ا  كنررت أفترري با اررش فرجعررت  ناررا أفترري أ  ج ي ررل  أيرر   قررال الفقيررم أبرر  الليررو      
ج ينبغري للعرالم أ  يرديل  لرب السرل ا  ،  (2)(أنرم)(1)( لرب)األجرت  لب تعلريم القرّر ،  أفتري 

سررتاا أ  ييرررأ العررالم  لررب (3)(ج ينبغرري) أفترري أنررم   رر  الكررل ت رررلاش  رر   (5)(فرجعررت) (4)الر 
سرتاا  يجر   لرب المر ضياع  لرم القرّر   لب أ  يعلرم ممل كرم  ل اجرش اليلرا  لجارل أ رل الر 

بيررراش   ررر  يقررررأ ج يجررر   ليرررم رجرررل يسرررم ب نب مرررا ي تررراأ اليرررم رجرررل مرررر (6)(قررردر)مررر  القرررّر  
 .     (7)الصل ات

 م  ت سد بيري ش فيارا أيبرار النبري صرلب ا   ليرم  سرلم    قصرد ال فرم ج يكرر  ، 
س ام كانت  (10)[تعالب] فيم اسم ا  (9)قر اس يكر  أ  يجعل عيئاش في , (8) ا   لم يقصد يكر 

با نررم بيرر   الكرريس يكترر   ليررم اسررم ا  أل  الكرريس  (11)[فرري] كانررت الكتابررش فرري مررا ر  أ 
 م  سمم اسم النبي صلب ا   ليم  سرلم مرراراش ج  (13)يستاا  (12)( القر اس  اليرقش)يعمم 

 . (14)يج   ليم الص ت في كل مرت، أل  الص ت  ليم فر  في الجملش ج  ند كل سماع
                                                

 (.    جر)ساق ش م   ( 1)
 .ا (  )في  ( 2)
  (. )ساق ش م   ( 3)
ميتار الص اح )فارسي معر   يقال رسداا أيضا     الس اد  الجمم الرساتيا :الرستاق ( 4)
 (115ص/1أ
 . رجعت(  )في  ( 5)
 .قد( أ)في  ( 6)
(7)

 .197ال اقعات بع مش الن    رقش   
(8)

 .152ال اقعات بع مش الن    رقش  
(9)

 القر ررراس مرررا يكتررر  فيرررم  كسرررر القرررا  أعرررار مررر  ضرررماا  القرررر س  لا  جعفرررر لغرررش فيرررم   :قرطممماس 
 القر ررراس ق عرررش مررر  أديرررم تنصررر  للنضرررال فرررن ا أصرررابم الرامررري قيرررل قرررر س قر سرررش مارررل د ررررأ د رجرررش 

 .427:المصباح المنير. الفا ل مقر س  يج ل  سناد الفعل  لب الرميش 
 (.أ  جر)ساق ش م   (10)
 (.   أ )ساق ش م   (11)
 . اليرقش  القر اس(     جر)في  (12)
(13)

 .558. رقش :الن الل 
 .194ال اقعات بع مش السي   رقش  (14)
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 ند كرل سرماع،   لر  سرمم اسرم ا   (1)( ليم)يج   عر ح الجامم الصغير في بع        
 (3)(تعررالب) تبررار  ا  أل  تعمرريم اسررم ا  أأ  يعِمررم  يقرر ل سررب ا  ا   (2)( ليررم)ا  يجرر  
 .(5)لما  (4)(كل) اج  في 

 مررر  سررربح فررري مجلرررس الفسرررا  لرررب  جرررم ا  تبرررار أ  قرررال بسرررم ا  الرررر م  الرررر يم        
نررررر ن أ  الفسرررررقش يعرررررتغل   بالفسرررررا   ررررر  يعرررررتغل بالتسررررربيح يارررررا ،  كمررررر   كرررررر ا   (6)(أ )
الفسرا يرأام كالتراجر   ا أيررأ الار   فلمرا  (8)(يفعرل) ا   سبح  لب أنم .في الس ا (7)(تعالب)

ع ج  لرم  ج ا  أ    ا قال  ند فتح الفقرا (10)الفقا يأ   .(9)فلما فتح سبح أ  صل ب  لب نبيم
 .(11) صلب  لب النبي صلب ا   ليم  سلم ألنم يأي  ب ل  امناش أ  ا أ  قال ال ارس 

 . (12) أما العالم   ا قال في مجلس العلم صل ا أ  الغالي   ا قال َكِبر ا ياا 
  .(13) ل  أي  قدح اليمر ليعر  فقال بسم ا  الر م  الر يم يأتي في ألفام الكفر      

                                                
 (. )ساق ش م   ( 1)
 (.   جر)ساق ش م   ( 2)
 (.   جر)ساق ش م   ( 3)
 (. )ساق ش م   (4)
(5)

 .194ال اقعات بع مش السي   رقش  
 .ا ( جر)   في (  )في  ( 6)
 (.    جر)ساق ش م   ( 7)
 (. )ساق ش م   (8)
(9)

 .198ال اقعات بع مش السي   رقش  
(10)

نسرربش  لرب بيرم الفقراع   ر  عرررا  يتير  مر  العرعير سرمي فقا را لمررا يعلر   مر  اللبرد كر ا فرري : الفقماعي 
 .22/ 1كمل  ي   البصائر  ، عمس العل م

(11)
 .191ال اقعات بع مش الن    رقش  

(12)
 .5/991الفتا ىال ل الجيش  

(13)
رجررل عررر  اليمررر فقررال ال مررد   جينبغرري لررم ا  يقرر ل جررام فرري بررا  )  جرردتاا فرري الفتررا ن الانديررش  

 .2/912.الكرا يش
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 سال  السائل  (2)(في): (1)(نوع منه)
 (4)[عررعار]   ا سررل م ج يجرر  رد  سرر مم أل   رر ا السرر م لرريس للت يررش بررل (3)(السررائل)

مرَّ برجل يقرأ القّر  ج ينبغري لرم أ  يسرلم فرن   (5)(رجل): في الفتا ن .لسؤالام ف  يج  الرد
 الميتررار أنررم يجرر  بيرر   مررا   ا سررل َم  قررت  (7)(فيررم)يجرر  رد  السرر م؟ تَكَلمرر ا  (6)( ررل)سررل َم 

 .(8) الي بش
 . (11)أ  الفقيم يكرر (10)(يؤ  )المؤ    (9)( )  لب   ا   ا مرَّ       
,  نرد مر اكرت العلرم  ,  نرد قررامت القرّر  جارراش : ج يسرلم فري يمرس م اضرم  في الر ضرش      

 لرريس فرريام .   نررد اجعررتغال بالصرر ت,  الي بررش يرر م الجمعررش  العيرردي ,  نررد األ ا   ا قامررش  
َش , أ رردال ج يصرررلي ،   فرري ال مرررام    كررران ا مسررت ري  يسرررلم  لررريام باجتفرراا َش رررراتش  ا   كررران ا  ب

.  (14)فررررري اليررررر م  نرررررد أبررررري  نيفرررررش رضررررري ا   نرررررم يسرررررلم،   نرررررد ما ج (13)( ) ,(12)(ج)
 . (15)[يسلم]

                                                

(1
 .ن ع منم جنس ّير( جر)في (  
(2
 . ( جر)في (  
(3
 (.    جر)ساق ش م  (  
(4
 (.أ    )ساق ش م  (  
(5
 (. )ساق ش م  (  
(6
 (. )  ساق ش م(  
(7
 (.جر)ساق ش م  (  
(8)

 .2/952: الفتا ن الانديش 
(9
 (. )ساق ش م  (  
(10
 (. )ساق ش م  (  
(11)

 .5/912: الفتا ن ال ل الجيش  
(12
 (.جر)ساق ش م  (  
(13
 .أ ( جر)في (  
اج ا  يكرررر  السررر م  نرررد قررررامت القررررا  جارررراش  كررر ا  نرررد مررر اكرت العلرررم   نرررد ) ردت فررري الفترررا ن الانديرررش (14)

 .2/952:  اجقامش
(15
 (.أ   )ساق ش م  (  
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الِمصرررر  (1)(مررر ) ايتلررر  النررراس فررري المصرررري  القرررر ي قرررال بعضرررام يسرررلم الررر ي جرررام      
 قرال بعضرام  لرب القلر ،  يبَسرل م الراكر   لرب الماعري . (3)ال ي يستقبلم م  القررن (2)( لب)

  ا مررَّ بقر ٍم يرأكل   .  الماعي  القرائم  لرب القا رد  القليرل  لرب الكايرر  الصرغير  لرب الكبيرر
 .تاجاش  يعر  أنام يد  نم يبَسِلم    ج ف    كا  م 

الكرررل فررري . اسررتقبلم رجرررالال  نسررام يسرررل م  لررريام فرري ال كرررم  ج يسررل م  لررريام فررري ال ريررا      
 . (4) في الجامم الصغير الر ضش

فررن  مرررَّ بقرر ٍم يلعبرر   بالعرر رنج  نررد  بررالنرد  العرر رنج  األربعررش  عررر (5)اللعرر  يكرر  
با ا   ا لم يسم  أما   ا سرم ب فقرال  يسق   نم الج ا  أبي  نيفش رضي ا   نم يسل م  ليام 

رجررل . (6)ج يبسررلَّم  لرريام   نررد ما)السرر م  لرريكم يررا  مررر فأجررا  كيررر  بَمررر ج يسررق   نررم 
ررل َم  ليررم ليررم رجررل فرررد  ب بعرر  القرر   (7)(سررل مي)جررالسال مررم القرر م   (8)(م ينرر    لرر   رر  الرر ي سب
 جرر ا  السرر م   ا لررم يكرر  مسررم  اش ج يسررق   نررم الفررر  أل  الجرر ا  ج . بيرر   ا عررارت

 كر ا  . كا  المرد د  ليم أصم  ينبغي أ  يبِريرم ت رير  عرفتيم (9)(فن )يج   ليم  ج بالسماع 
 .(11) (10)(الع اس) ك ا ج ا  

 
                                                

(1
 .  ( جر)في (  
(2
 .  ( جر)في (  
(3)

 . 952-2/952: الفتا ن الانديش   
(4)

 .952-2/952: الفتا ن الانديش ,لم أجد ا في الجامم الصغير  
(5)

) َتْسرَتْعِملبمب اْلَيابر دب أِلَنَّرمب ِقَمرارال أ  َلِعر ال َ كبرل   لر  َ رَرامَ ِ َي َلِع ال  :اللَِّعُب ِبالنَّْرِد َوالشِّْطَرْنِج َواأْلَْرَبَعِة َعْشر    
 (.2/158:بدائم الصنائم 

(6)
 .475:  الجامم الصغير575 رقش : اججناس  
(7
 .سلم(     جر)في (  
(8
 (.جر)ساق ش م  (  
(9
 . ا  (  )في (  
(10
 .العا س( جر)في (  
(11)

 .192 رقش : ال اقعات بع مش الن    
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ج يجررر ل  ج   ا نررر ن أ  ي يرررل ا   (2)(بقرررام )  ا قرررال للررر م ي أ رررال ا   (1)(المسرررلم)  
 .(5)لإلس م أ  لمنفعش المسلمي  (4)(لم)الجليش أل    ا د ام  (3)(يؤدي)بقام  ليسلم أ  

رش  النارري  ر  البدايررش،  (6)( لررب)ج برأس برررد السر م   فري سريَّر الفتررا ن ارم فرري )أ رل ال م 
 .(8)  ا كا  م تاجاش ج بأس بم أيضاش،  يكر  مصاف ش أ ل ال م ش (7)(البدايش

 (11) لرب ق لرم  لريكم (10)(يليرد) (9)( ج)يكر  البدايش  ج بأس بالرد   في عرح ال  ا ي

. 
 ا   كانررت عررابش يرررد  )امرررأت   سررت    كانررت  جر لاش يرررد   لياررا  (13)(12)(الع رراس)أمرا       

فرا  المررأت األجنبيرش   ا سرل مت  لرب الرجرل    كانرت , (15)(كالسر م،   ر ا (14) لياا في نفسم
  لياررا السرر م بلسررانم بصرر ت تسررمم  ا   كانررت عررابش ردَّ  لياررا (17)(الرجررل) (16)(يرررد  ) جرر لاش 

                                                

(1
 .أما المسلم(  )في (  
 .بقا (  )في  ( 2)
 .ليؤدي(  )في  ( 3)
 (.جر)ساق ش م   ( 4)
 .5/991الفتا ن ال ل الجيش ( 5)

 (.    جر)ساق ش م   ( 6)
 (. )ساق ش م   ( 7)
(8)

 .5/522الفتا ن ال ل الجيش 
 .ف (  )في  ( 9)
 .ج يرد( جر)في  ( 10)
 .951عرح ال  ا ي ال رقش(11)
 .العا س( جر)في  ( 12)
(13)

 (.5/25:لسا  العر  )لم الد َ امب : الَعاِطسِ  َتْشِميتُ  
 .199ال اقعات بع مش ال ا   رقش  (14)
 (. )ساق ش م   ( 15)
 .رد(     جر)في  ( 16)
 (.جر)ساق ش م   ( 17)
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فررري نفسرررم،  كررر ا الرجرررل   ا سرررل م  لرررب امررررأت أجنبيرررش فرررالج ا  فيرررم يكررر    لرررب  (1)[السررر م]
 .(2)العكس

ف سرررررر ال  ا   لررررررم يفعلرررررر ا فرررررر  بررررررأس     َعررررررَمتب   (3)(الررررررا و) فرررررري الع رررررراس فرررررر ا  
رجرررررل   رررررس يرررررارأ الصررررر ت ينبغررررري أ  ي مرررررد ا  . (5)(ي مرررررد ا  تعرررررالب) (4)( الع ررررراس.)
ال مررد   ر  العررالمي  أ  يقرر ل ال مررد    لررب كررل  ررال  ينبغرري لمرر   (7)( يقرر ل) (6)(تعررالب)

 يصرلح أ  يقر ل يارديكم ا   لري  لكرم  ضر  أ  يق ل ير مر  ا  ارم يقر ل العرا س كفرر ا 
 . (8)بالكم  ج يق ل كير  ل 

أل   لرررررر  نعمررررررش  (11)(تعررررررالب)ينبغرررررري أ  ي مررررررد ا   (10)(فأ جبتررررررم) (9)رؤيررررررا رجررررررل رأن    
مر  عرر  ا ارم  (14)(برا  تعرالب)  لب  لر   ا   رأن رؤيرا يكر ارا فليتعر   (13)(ا ) (12)(فيعكر)

 . (15)   عام قصاا  لب م  ياا بم  ا   عام لم يقصَّ 
                                                

 (.أ    )ساق ش م   ( 1)
 .199ال اقعات بع مش ال ا  ال رقش ( 2)

 .الالو(  )في  ( 3)
 . العا س(     جر)في  ( 4)
 (. )ساق ش م   ( 5)
 (. )ساق ش م   ( 6)
 .فيق ل(  )في  ( 7)
 .2-5/2المبس   (8)
(9)

ؤْ ال   (.527/ 14:لسا  العر  )مناِم  فري ْيتمَرَأ ما :يارُّ
 .أ جبتم(  )في  ( 10)
 (. )ساق ش م   (11)
 فعكر(  )في  (12)
 (. )ساق ش م   (13)
 (. )ساق ش م   (14)
(15)

 .2/971: الفتا ن الانديش  
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الياررر دي  ايتلررر   (2)[المرررري ]ج برررأس بعيرررادت الجرررامم الصرررغير  فررري  (1)العيرررادت أمرررا 
فررري  يرررادت الفاسرررا أيضررراش  األصرررح أنرررم ج برررأس  (3)(المج سررري  ايتلفررر ا)المعرررايال فررري  يرررادت 

 .(4)باا
ررا األمررر بررالمعر    فرري       سررئل نصررير  رر  رجررل ييتلرر   لررب رجررل مرر  أ ررل  النرر الل أم 

م  يقتردن برم فننرم يكرر  أ      ا الرجل معا راش  (6)(كا )   نفسم     (5)لي  البا ل  العر 
برري  يرردي النرراس  ا   كررا  الرجررل ج يعررر  ج بررأس  (8)(أمررر )يعم ررم  (7)[  ] أ  ييتلرر   ليررم  

 .(9)بم م  كير أ  يؤام
رجل يد    األمير  يسألم    أعريام فيرتكل م بمرا ي افقرم  ج ي افرا ال را ميافرش أ  ينالرم       
ضرررراش  (11)[أ  ييررا )] ج أ  يكرر   م ضررم القتررل  (10)ج يسررعمقررال نصررير ر مررم ا  , مكررر  

 .(13)أ   لب بع  نفسم أ  يا  أ  يأي  مالم (12)( لب نفسم
      

                                                
 . (4/413:لسا  العر  )لار ؛: اش ِ ياد   ِ يادت   داش َ  ْ  دب عب  يَ  الَعِلريلَ   ادَ : العيادة (1)
 (.أ   جر)ساق ش م   ( 2)
 (.جر)ساق ش م   (3)
 .475: الجامم الصغير (4)
(5)

 (.1/25:ميتار الص اح ) الدفم المنم    ال َّ : ليذب 
 (.جر)ساق ش م   ( 6)
 (.أ    )ساق ش م   ( 7)
 (. )ساق ش م   ( 8)
(9)

 554: الن الل: ينمر 
ْسرررال   برررالفتح َسرررَعشش  عبمَيَسررر بالكسرررر العررريم َعمَ ِسررر: اليسمممعه(10) رررَعش   مب  ب ميترررار ) ال اقرررش الجررردت برررالفتح السَّ

 (.1/911:الص اح 

 (.جر)  ساق ش م  ( ا)في  اعيش  ( (11
(12)

 .ي فا  لب نفسم(  )في   
 .192-194ال اقعات بع مش السي   رقش (13)
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للعر ر    كر َّ لرم يتعرر  لرم  (2)(م بت )اليم  (1)(يتقدم)رجل أمار الفسا في دار  ينبغي أ  
 لم  ا   لم يك  فا مام بالييار    عام  بسم  ا   عام لجرر   ا   عرام أدبرم أسر ا اش  ا   عرام

  ررر   بمرررر رضررري ا   نرررم أنرررم أ ررررا بيرررت .  ررر  دار  أل  الكرررل يصرررلح للتعليرررر (3)أل جرررم
مرار المعررر     ر  ا مررام اللا رد الصررفار ر مرم ا  أنررم أمرر بتيريرر  دار الفاسرا بسررب   الي 

 .(4) الفسا
م  ج ضررما  ليمررر  ج يكرر   بنلقررام الملررح فبا ررأنررم يكسررر دنررا  ا النسررفب (5)(فتررا ن) فرري    

مرر  أراا يمرر ر أ ررل ال مررش  كسررر  فرري العيرر    كرر ا كرر ا  عرر  مرر   لرر ، لررب الكاسررر فرري 
فيمرررررا برررررري  المسرررررلمي  ج ضررررررما   ليرررررم  فرررررري سررررررير  (6)(أمار ررررررا)دنانارررررا  عرررررراَّ لقاقارررررا   ا 

 فرري . يضررم    ج أ  يكرر    مامررا يرررن  لرر  ف ينئر  ج يضررم  ألنررم ميتلرر  فيررم. (7)[الصرغير]
 .(8)المسلم يضم  اللا

 عرام ر مرم ا  سرألت م مرداش ر مرم ا   مر  عرا  الرلا فرأيبر أ   قرال (9)[الفتا ن] في     
قرررال ,(10)(يضرررمنم) قرررال م مرررد ر مرررم ا  . ج يضرررم  مرررا عرررا   -:أبرررا ي سررر  ر مرررم ا  قرررال

َيرر ب   (12)(يتيرر  )لمسررلم فرري بيتررم يريررد أ   اش فيررم يمررر  ب رراش  فررن  كسررر  -:ر مررم ا   (11)(م مررد)
قرررال فررري  ررر ا يضرررم   الِ ررر    نرررد أبررري ي سررر  ر مرررم ا   ا   كرررا  ج يريرررد اتيا  رررا َيررر ش  ج 

 . (13) يضم    ند أبي ي س  ر مم ا 
                                                

(1)
 .يقدم(  )في   

(2)
 . بدام(  )في   
 . (1/114:ميتار الص اح )مكانم م   قلعم أقلقم :َجهُ أْزعَ  (3)

(4)
 .2/929: ، الفتا ن الانديش4/22: ،  اعيش اب   ابدي 7/512: الب ر الرائا  
(5)

 .الفتا ن(  )في   
 (6)

 .أ ضر  ا(     جر)في  
 .العي  (  ) في (. ا)في  اعيش  ( (7
 .988العي   ( 8)

(9)
 .المنتقب(  ) في (.ا)في  اعيش   

 .يضم (  )في  ( (10
 (. )ساق ش م   ( (11
 .يتي (  )في  ( (12

(13)
 .987-988:العي  : ينمر 
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فرررا  كرررا  برررن   ا مرررام ج يضرررم  الرررلا  -:ر مرررم ا  قرررال  فررري أد  القاضررري لليصرررا     
أ   (3)َبرب راش كسر لمسلم  (2)(مسلم)قال  الجامم الصغير،  أصل   ا في (1) بغير   نم يضم 

 .(4) أ  دفاش أ  ملماراش فا  ضام   يج ل بيم     األعيام
أ   (6)المنَصر يج ل بيعاا  ج يضرم  مبتلفارا   لرب  ر ا الير     ا أراا  (5)(جأ) قال      

أمرا   ا كرا   برل الغرلات  (7)( ). لمسلم   ند ما ج يضم  في ال برل   ا كرا  لل ار  أ  الَسَكر
 .(8)الصيادي  يضم أ  
كا  لغير الل ا  فصار  (9)(  ا) ق لم في الكتا  يضم   ند أبي  نيفش رضي ا   نم     
 .(11) استال  جاريش مغنيش (10)(ل )كما 

       
                                                

(1)
 .1/917: مجمم الضمانات 
 .المسلم(  )في  (2)

(3)
 م  ري مر  بررب ال: التار ي .  برم سرمعت  ري  فَأ ربترم العر  َم  ي م  لريس َأ جمي الع د، :َبطُ َبرْ ال 

درب  الَب  ، بصدر عبم العجم  (.527/ 8:لسا  العر ). َب ال َبرْ  فقريل َبرْ  بالفارسيش  الصَّ
(4)

 .1/971:الجامم الصغير 
 (.جر)ساق ش م   ((5
 صررير العنرر  قبررل أ  يغلرري  تررب يرر    نصررفم  قررد  مرر  األعررربش المنصرر    رر  أ  ي رربال : المنَصرر  (6)

   .522 /7:سن  البياقي الكبرن  )بلغني أنم يسكر فن  كا  يسكر فا   رام
(7)

 (.جر)ساق ش م    
(8)

 .4/59: الادايش عرح البدايش 
(9)

 .ل ا(  )في   
(10)

 (. )ساق ش م    
 (11)

 .4/59( فصار كاجمش المغنيش: )جام في الادايش عرح البدايش 
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مر  مسرلم )مسرلم كصر  . الفت ن  لب ق لامرا ر مم ا  قال ا مام أب  اليسر البلد ي
فيللاررا فلصررا بم أ  يأيرر   بغيررر عرر   رر ا   ا يللاررا بالنقررل مرر  العررمس الررب المررل  (1)(يمررراش 

ير ش مر  سرا تم يكر    م  المل الب العمس أمرا   ا َصر َّ فيارا ير ش    كرا  كايرراش فصرارت 
كر ا ر ي  ر  م مرد رضري ا   نرم  ا   َصر َّ فيارا ير ش قلري ش فصرارت ير ش  ج يضرم ، . لرم
م مررررد ر مرررررم ا  أ  اليررررل معررررتر  برررري  الغاصرررر   المغصررررر   اللمررررا   نررررد  (2)(بمضرررري)
 .(4) ند أبي  نيفش رضي ا   نم    مل  الغاص   (3)(منم)
 .(5)  ل  يللاا بنلقام الملح ففيم  يت   المعايال ر مام ا  

بنمارررررار الكسرررررتيجا   كسرررررتيجا  أ رررررل  (7)(يأيررررر   )أ رررررل ال مرررررش ج  (6)[ نرررررد] بيرررررد  
بش  لنرار مر  الصر   أمرا لربس العمامرش  لنرار (8)(اللالبرد) النصارن قلنس ت س دام مر  مبَضررَّ

(9) 
 . (11)ا س م (10)[أ ل ]ا بريسم جفام في  ا

       
                                                

(1)
 .يمرا م  مسلم(     جر)في   

(2)
 .لمضي(  )في   

(3)
 (. )ساق ش م    
(4)

 .1/427: الجامم الصغير 
(5)

 .1/954: مجمم الضمانات 
(6)

 (.ا)ساق ش م    
 (7)

 .جيؤي   (  )قي  
(8)

 .اللبيد(  )في   
(9)

اللنررار للنصررارن  لا  تفرراح  الجمررم لنررانير  تلنررر النصررراني عررد اللنررار  لررب  سرر م  :  (ز نممر )  :زنممار 
 .528: المصباح المنير. لنرتم بالتعديد ألبستم اللنار 

 (.أ)ساق ش م   (10)
(11)

 .157: ال اقعات بع مش الن   
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  ا َناي الق ا      ضم الق    لب  ريا العامش فلم  في فتا ن النسفي الم تس  
  أ رقم يضم   ج   ا  (2)(ق نم)النار  لب  (1)يمتنم فأ قد الم تس 

 .(3)فساداش في  ل   رأن المصل ش في   راقم لم 
أل  ال اجر   ليرم  (4)( نرم)رجل رأن منكراش     مم   يرتك    ا المنكر يللمرم الناري 

 .(5)رتر  المنكر  الناي    المنكر فن ا تر  أ د ما ج يتر  الي
. األمر بالمعر   ي ل   ا   كا  يل قم الضرر كالباش أ  يعلرم يقينراش   في الفتا ن الصغرن     

 فررري الفترررا ن القاضررري ا مرررام   ا رأن الرجرررل منكرررراش مررر  قررر م   ررر  يعلرررم أنرررم لررر  نارررا م  نرررم 
 ا   كرررا  يعلرررم أن رررم لررر  نارررا م ج يمتنعررر   . منرررم فننرررم ج يسرررعم أ  يسررركت  يترررر   (6)(قبلررر ا)
لر   (10)(أ  يعرتم نم) (9)(يضررب نم) ا    لرم أنارم. ي أفضرلسعم أ  يترر   النار(8)[ ] (7)(في)

 ل  أمسَ  في بيتم عيئاش م  المعال   الم  ي كرر   يرأام  ا   كرا  . ل  ناا م  سعم أ  يتر 
 .(11) ج يستعملاا أل   مسا      األعيام يك   لل ا   ادتش 

  
                                                

(1)
جت  القضرات األمرر برالمعر    النارب  ر  المنكرر ممرا لريس مر  يصرائص الر    ر  مر  يقر م :المحتسمب  

 أ رل الرردي ا   ن ر  م  كايررر مرر  األمر ر الدينيررش  ر  معررتر  برري   جت األمر ر فمرر  أدن فيرم ال اجرر   جبررت 
 (.57/22:مجم ع الفتا ن  ) ا تم فيم

 .ق  (  )في  ( (2
(3)

 .2/924:الفتا ن الانديش 
 (.    جر)ساق ش م   ((4
(5)

 .2/929: ، الفتا ن الانديش7/512: الب ر الرائا 
 .ييمتنع  ( جر)في  ((6
 (.   جر)ساق ش م   ((7

 (.ا)ساق ش م   (8)
 .يضرب  (  )في  (9)

 (.ا)ساق ش م   (10)
(11)

 .552:  رقش: الن الل 
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ير م الرر  عرفم ال ي   الترا  م   ريا المسلمي     كرا  فري 
ج برأس  (2) األ  رال (1)
ررت بالمرارت ج يسرعم  لر  رجرل فري دار  عرجرت . بأس بم ،  ا   لم يك  في  ل  ال قت  فيرم مض 

رفررم قررد برراع أكصرراناا ،  ا  ا  رتقررب المعررتري ي لررم  لررب  رر رات المسررلمي  ي (4)( ) (3)ِفرصراد
  لررر ،  قرررد  كرنرررا فررري كترررا  ال ي رررا   الميترررار أ  (5)( ررر )جرررار  الرررب ال ررراكم  ترررب يمنعرررم 

تي   ترب يسرتر ا أنفسرام فرن  لرم يفعرل فرال  يرفرم األمرر  (6)(ا رتقام)ييبر م  قت  مرر ت أ  مرر 
 .(8) رأي المنم لم  ل  (7)الب القاضي

  -: (9)نوع منه
, رؤيش ا  تعالب  تقد س في المنرام تكل مر ا فيارا قرال بعر  المعرايال تجر ل  في الفتا ن

 .منام ا مام اللا د رك  ا س م الصفار األنصاري ر مم ا 
ر مررم ا    افقررم جررد ي عرريال ا سرر م  بررد الرعرريد برر  ال سرري ر مررم ا   قررال المصررن       

ر مررم  ا مرام أبرر  منصر ر الماتريررديج يجرر  ل    لر   تررب قرال العرريال  أكارر معررايال سرمرقند  
مرنام جرد ي  (10)بيرارنا  م  قال  ك ا فا  عر  م   ابد ال ا    ليم الم قق   مر  معرايال 

 .(1) ر مم ا  ا مام ماير الدي  الكبير (11)(أمي)أب  
                                                

(1)
 .(145/ 8:لسا  العر  ). الَفَلعِ  :ْوعرَّ ال 

(2)
 (.528/ 1:ميتار الص اح )الرقيا ال ي  بفت تي  لَ  َ ال:األوحال 

الت ت   رقم يأكلم د د القل برب د المغرر   فري الصر اح الفرصراد التر ت   ر  األ مرر منرم  : الفرصاد  (3) 
الفرصررراد عرررجر معرررر    أ رررل البصررررت يسرررم   العرررجرت فرصرررادا    ملرررم التررر ت  فررري كترررا   :قرررال الليرررو ،

 .922: المغر .النبات ك ل   ج أنم قال  ال مل الت و بالاام المالاش 

 (.جر)ساق ش م   ((4
 .في( أ)ي ف ((5
 .األرتقاع( أ)في  ((6
(7)

 .ال اكم(    جر)في   
(8)

 .552:  رقش: الن الل 
 .جنس ّير( جر)في  ((9
(10)

بالضررم مر  أ مررم مررد  مرا  رام الناررر  أجلارا يعبررر  ليارا مرر  ّمرل العرر   بينارا  برري  جي رر    :بخمار  
معجرم البلردا   .) جما ريرش ا لبكسرت,  تقرم الير م ضرم   اجكسرتا   ي ما   بيناا  بري  سرمرقند سربعش أيرام

1/929.) 
(11)

 (.جر)أم  ساق ش م  (  )في   
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    قررررم أنررررم لرررريس )فرررري قلبررررم أنررررم لرررريس بمررررؤم   (2)(ف قررررم)رجررررل يعمررررل أ مررررال البرررررَّ 
 قرم فري  (5)( ا  )فار  مرؤم  صرالح  (4)(أ  رب كايرراش )يسريراش  ج ينفعرم أ مالرم ألنرم  (3)(بمؤم 

،  أستقر  قلبم  لرب  لر  فار  كرافر (8)(تعالب)لم يعر  ا   (7)(ألنم) (6)(بمؤم )قلبم أنم ليس 
 .(10)نفسم فا  مؤم  (9)(في) ا   ي ر   ا  لب قلبم ف جد  نكار  ل  

" رجل تمن ب الم ت  لضيا  يعم أ  كض  م   د   يكر  لق لم صرلب ا   ليرم  سرلم      
لتغيررررر لمانرررررم  ماررررر ر  (13)(تمن رررررب) ا    (12)"نرررررلل بررررم أ ررررردكم المرررر ت لضرررررر   (11)(يتمن ررررب )ج

لما ر ي  ر  النبري صرلب ا   ليرم  سرلم .  ج بأس بم (14)(فياا)المعاصي فيم ميافش ال ق ع 
 . (17()16)(15)(مار ا)في مال     الص رت قال فب   األر  ييرال لكم م  

                                                                                                                                                   
(1)

 .192: ال اقعات بع مش السي  
 .  قم(  )في (2) 

 (.    جر)ساق ش م   ((3
 .  ب ا  كايرا( جر)في  (4)
 . م (  )في  ((5

 (. )ساق ش م   (6)
 .م (  )في  (7)
 (. )ساق ش م   (8)
 .م (  )في  (9)
 .552:  رقش: الن الل( 10)

    يتمني ( جر)في  (11)
    أنس رضي ا   نم قال قال رس ل ا   صلب ا   ليم  سلم    ج يتمني  أ دكم الم ت لضر (12)

نلل بم فن  كا  ج بد   أي ج فرار  ج م الش كما في القام س   متمنيا فليقل   بدج    لفم التمني 
كانت ال فات ييرا لي متفا  الد ام  تف ي   ل   لب ا    اللام أ يني ما كانت ال يات ييرا لي  ت فني ما

    ليم   
سبل الس م ) با  تمني كرا ش الم ت لضر نلل بم 5124،5271 / 4: ص يح مسلم(12)

 (72ص/5أ
 .كا (     جر)في  ( (13

 
 .فيم(  ) يف (14)
 .ما ر ا(  )في (15) 

 .5522با       87، 252 / 4: سن  الترم ي(16)
(17)

 .552:  رقش: الن الل 
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يرر   ّيررداي يسررراكر فرر   كرراربن دي ) العررفقش فرري  ررا األ جد   ا أراد أمررراش أ  يقرر ل 
 (2)يست ا  ق بش العراا  ترالاش    العق ا ألنم ل  أمر ربما يعار  األب  فيصير  اقاش ف (1)(

 . (2)العاا
 (4)يرت   لرم يق رم الجلردت كبلاررا    ق رم أكارر مر  النصر  يكر   يتانرراش  (3)اليترا  فري 

 (8)(قررال أ ررل البصررر ج ي يررا) (7)(أ )اليتررا   (6)(ي ررا) (5)( لررم)العرريال الضررعي    ا أسررلم 
 . (10)ال اج  بالع ر جائل فتر  السنش أ لب (9)(تر )يبتر  أل   (8)(ي يا

                                                
 .ا   ما كنت قادر  لب انجال   ا الفعل: بالعربيشمعنا ا ((1
(2)

 .192: ال اقعات بع مش السي  
(3)

 197ص/19لسا  العر  أ .م ضم اليت  م  ال كر  م ضم الق م م  ن ات الجاريش :الختان 
(4)

 .195: ال اقعات بع مش العي  
 .ج( جر)في  (5)
 .ي ا( جر)في  ((6

 .ا (     جر)في  (7)
 .يق ل   انم جي يا(  )في (8) 
 .التر ( أ   جر)في  (9)
(10)

 .5/944الفتا ن ال ل الجيش  
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الصبي   ا كانت  عفتم ما رت  ج يمك  أ  يمد جلدت َ َكِرِ   ج بتعديد  ما ر  عفتم 
ترران  )ينمررر  ليررم الاقررات  أ ررل البصرريرت  )ب ررال لرر  ّر ررا  نسررا  يرا ررا كأنررم أيتررت       (1)(الي 

يترر   ج يتعرر   يكر    لر   (4)( ) ليرم  (3)(يعرد د)ج  (2)(قال ا  لب ِي   ما يمك  يتانرم
 .(6)(5)[أ  تتر ]أل  ال اجبات تسق  باأل  ار فالسن ش أ لب   ل    راش 

 .(8)ا مام (7)(يجاليام)أ ل بلدٍت  جتمع ا  لب تر  اليتا      
الصبي   ا بلغ تسم سني  فرن   9( ييت)ر مم ا  ينبغي أ    في الفتا ن للقاضي ا مام     
  سرررر   ا   كررررا  فرررر ا  لرررر  قلرررري ش  (12)(فارررر ) رررر  أصررررغر مرررر   لرررر  (11)( ) (10)(يتنرررر  )فررررن  

 .(14) ج بأس بم  أب   نيفش ر مم ا  لم يقدر  قت اليتا  (13)[قال ا]
ر مرم ا   قرت اليترا  مر   ري  ي تمرل الصربي   لر  الرب  قال عرمس األئمرش ال لر اني

 . (15)أ  يبلغ
  

                                                

 
 .ال جام  ( جر) يف (1)
 ( )ساق ش م  نسيش  (2)

 .يعتد(  )في  ((3
 (. )ساق ش م   (4)
 (. )ساق ش م  ( أ)في  اعيش  (5)
 .5/944الفتا ن ال ل الجيش (6)

 .يجال م(  )ي ف (7)
(8)

 .198: السي ال اقعات بع مش  
 .ييتت ( أ  جر)في  ((9

 .أيتت ( أ   )في  (10)
 (. )م   شساق  (11) 

 (.جر) في  اعيش (  )ساق ش م   ((12
 (.أ   جر)ساق ش م   ((13

(14)
 .2/558: تبي  ال قائا 

(15)
 .2/558( ا  كا  ق ياش ي يا الم اليتا  يت )جامت في تبي  ال قائا  
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أ  ل لا رأسم ي م الجمعش قال ا    كا  يرن ج ال  ل  في  (1)(ر أماف)رجل  ق ت لقلم 
فرري كيررر يرر م الجمعررش  أيررر   لررب يرر م الجمعررش تررأييراش فا عرراش كررا  مكر  رراش أل  مرر  كررا  مفررر  

َش كرررا  رلقرررم ضررريقاش  ا   لرررم يجرررا ل ال ررردَّ  أيرررر  تبركررراش  باأليبرررار                        ررر يَ 
    )   نارا  رر  رسرر ل ا  صرلب  ليررم  سررلم  ر   ائعررش رضرري ا (2)(ر ي)فا مسرت   لمررا 

أ ا   ا  م  الب يا  لرب الجمعرش األيررن  ليرادتش  (3)(أ  جل ععر ) م  قل م أمافر  ي م الجمعش
 .(6)((5)أيام (4)(با اش)

عررعر  ينبغرري أ  يرردف   لرر  المفررر  العررعر المجررل ل فررن   (7)جررلَّ  ا  ا قل ررم أمررافير  أ   
 لرر  أل   (11)يكررر  (10)(سررلتالمغ) (9)(فرري)أ   (8)الكنيرر رمررب بررم فرر  بررأس بررم، فررن  ألقررا  فرري 

الرجررل مرر  عرراربم  تررب يرر الي ال ررر  األ لررب  (13)(أ  يأيرر )ينبغرري  (12)( ) لرر  يرر رو داماش 
 . (14)م  العفش العليا  يصير مال ال اج 

                                                
 .امافير( أ   )في  (1)
 .ر ت( أ   )في  ( (2

 (.    جر)م   شساق  (3) 
 .ا اش(  )في  ((4
(5)

 .941-1/941: اعيش ال  ا ي  لب مراقي الف ح 
 .5/112الم لب , 1/121سن  البياقي ( 6)

(7)
 (.951/ 2:لسا  العر  ) الص  ، الععر قص     :ز  جَ الم 

(8)
 ريفاش،َكِنرر دب ر ررم َأ الررري مرر  َأعررر  ا مررا يسررم   العررراا  َأ ررل السَّررتر، ِ لرررب راجررم  كلررم الرررَي م: مي َكِنممال 

 (.2/911:لسا  العر  )الن ا ي، َأستر فري  َ كبنِ  كَأن م ري َكنِ ال اسم  اعتقاا
 
 (. )م   شساق  (9)

 .المغسل( أ   )في (10) 
(11)

 .1/949:  اعيش ال  ا ي  لب مراقي الف ح 
  (. )ساق ش م   12))

 (. )ساق ش م   ((13
(14)

 .191: ال اقعات بع مش العي  
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 في المسجد -:(1)(منه)نوع 
ر مارم ا   نرم يجر ل أ  يجعرل   ر  م مرد (4)    عام(3)[ ] (2)أبي جعفر   الفقيم 

 ا ر لمسرجد  ريقراش للعامرش  كرر ا مرام يريجعل عيئاش م  ال ريرا مسرجداش أ  يجعرل عريئاش مر  ا
 . (5)في العر  ا مام السريسي  ،  لادت ر مم ا  في ّير كتا  العر 

.  قد  كرنا تمامم فري كترا  الصر ت. تعليم الصبيا  في المسجد ج بأس بم  في الفتا ن     
 فرري كيررر المسررجد جررامت الريصررش , الجلرر س فرري المسررجد ا اررش أيررام ألجررل المصرريبش مكررر  

 (6)للرجال  تركم أ س   ج يباح  تيا  الضيافش  ند ا اش أيام أل  الضيافش تتي   ند السر ر
     . (6)السر ر

 بيررم ال عرام  كيرر  كر ل   ينبغرري  (8)فرري المسرجد الجرامم ج ي رل   (7)التع ير رجرل يبيرم 
 . (9)أ  يك   للس قام   ا ال كم

                                                
 .ّير( جر)في  ( (1
. تفقررم  لررب ابرري بكررر م مررد برر  الفضررل ،  ابرري بكررر الجصرراص  الكريرري  -: ابممو جعفممر االستروشممني(2)

( . 28،27)الف ائررررد البايررررش ص. ينمررررر اللكنرررر ي .  اجستر عررررني نسرررربش الررررب اسر عررررنش بلرررردت  رام سررررمرقند 
 .  كر فياا اب  جعفر اجستر عني (  11)ي  رقش  المسألش  ردت نصاش في الم ي  البر ان

 (.ا  جر)ساق ش م   (( 3
تفقم  لب ابي ي س   م مرد ر ر مامرا ا  ر  كرا  م لمرا لم مرد بر  ال سر   .هشا  بن عبد اهلل الرازي (4)

 رر ل  مررر   ترر فب اجمررام م مررد برر  ال سرر  فرري منررلل  عررام برر   بررد ا  ؛  دفرر  فرري مقبرتررم ، لررم مؤلفررات 
 ينمررر الف ائررد البايررش.   قررال ابرر   رراتم ر ر مررم ا  ر كررا   عررام اقررش . كايرررت مناررا النرر ادر ،  صرر ت الرر تر 

 . 559ص
(5)

 .5/995الفتا ن ال ل الجيش ,لم أجد ا في المبس    
(6)

 .192: ال اقعات بع مش السي  ال رقش  
(7)

ال رل الم ضم ال صي  يقال   ا  رل  ريل  يسمب التع ي   ررلا   ا تررل مر  كر ا   ت ررل : التعويذ 
 (.1/22:ميتار الص اح )منم أي ت قا  

(8)
 .192    قش:ال اقعات بع مش السي  

(9)
 .5/995الفتا ن ال ل الجيش 
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  -: (1) [نوع منه]
 فري الكسرر    ا  جررل  رر  الكسر  لكرر  يقرردر أ  ي رر    لرب األبرر ا  يفتررر   ليررم 
 ل   تب ل  لم يفعل  ل   مات كا  ّاماش،  ل   جل  ر  اليرر أ يفترر   لرب النراس بقردر 

يع يررم  (3)( ا)لررم يكرر   نررد مرر  يعلررم ب الررم  (2)(  )مررا يتقرر  ن  لررب ال ا ررش أ  يعينرر  ،  كرر ا 
 لرب النراس لييبرر ب الرم يفترر   ليرم  لر   ا  ا فعرل الربع  قرادر  لرب أ  ييررأ  (4)(لكنرم)

  .(5) سق     الباقي 
 (8)(يسررأل  )   سرررافاش المسرراكي    ررم يررأكل    (7)( لررب) (6)(تصررد اال)  بررش الفتررا ن فرري 

 .(9)   مأج ر ما لم يعلم  ا داش بعينم أنم با   الصفش  ل افاش  (8)(يسأل  ) 
  في سائر المساجد  , ج ينبغي أ  يتصد ا  لب السائل في المسجد الجامم 

 البيرت (11) قري م ج بأس للل جش  ,(10)ينبغي أ  يك    ك ا  قد  كرنا في كتا  الص ت
 . (12) بالم ع مأ  يتصد ا 

                                                
 (.أ   ) ساق ش م   (1)

 
 .ا ا( جر)في (2)

 
 .ما(     جر)في (3)
 .في  اعيش جر (4)
(5)

 .91/581: للسريسي/ المبس   
 .المتصدا(     جر)في  (6)
 .  ( جر)في  ((7

 .فيسال  (  )في  (8)
(9)

 .172ال اقعات بع مش الن   ال رقش  
(10)

 .7/211:  ابدي  اعيش اب   
 جميرم فرري العالررم  تدبررير الريررلا برأبم ر الَقري ام  معنا ا الرمبالغش، َأبنريش م    ي َقري  م،: أبيرن  فري يِّ ،َقم (11)

 ا  َأسررمام مرر : الَقررري  مب   .   َفرررْيعب ل  َفرررْيَعلٍ  َفرررْيعالٍ  برر ل  َقرررْي ب م،   َقرررْيَ مال    َقرررْي امال  الرر ا  مرر   َأصررلاا َأ  الررم،
 عريم  جر د ْيَتصر َّر ج  تررب م جر د كرل برم قر مي  لر  مرم   ر  بغير ، ج م لقاش  بنفسم القائم     الرمعد دت؛

 (.15/214:لسا  العر  )بم ِ ج  ج د  د ام  ج
(12)

 .52/57: للسريسي/المبس   



 كراهيةكتاب ال القسم التحقيقي 

 

 
581 

رجررل لررم درا ررم أراد أ  ينفقاررا فا نفرراا  لررب نفسررم أفضررل    كررا  ب ررال لرر  أنفررا  لررب      
أمرا ا ا كرا  ب رال جيصرير فري العردت فالتصردا  لرب الفقررام ) (1)الفقرام يصير  ر  فري العردت

 (3)((2) ( يؤار    لب أنفسام  ل  كا  بام يصاصش) أفضل لق لم تعالب
  -:ومما يتصل بهذا 

قررال الكسرر   لررب مراترر  فمقرردار مررا ج بررد  لكررل  ا ررد مررنام مررا يقرريم بررم صررلبم يفتررر  
  أ جد فننررم يفتررر   ليررم الكسرر  لررب كررل أ ررد اكتسررابم ،  كرر ا لرر  كررا  لررم  يررال مرر  ل جررش 

كا  لم أب ا  معسرا  يفتر   ليم الكس  بقدر كفايتامرا فمرا لاد  لرب  بقدر كفايتام، ك ا ا 
 .(4)لم مباح   ا لم يرد بم الفير  الريامقدر كفايتم  كفايش  يا

ارررم المررر     نرررد جماررر ر العلمرررام  الفقارررام ر مارررم ا  أ  جميرررم أنررر اع الكسررر  فررري  
 ايتلرر  المعررايال ر ماررم ا  فرري أ  اللرا ررش أفضررل أم  (5)ا با ررش  لررب السرر ام  رر  الصرر يح

 مر   متنرم  (7)أفضرل بعضام التجارت أفضل  أكارر معرايينا  لرب أ  اللرا رش (6)(قال.)التجارت
 .(8) متنم    األكل  تب مات ديل النار ألنم قتل نفسم

 
  

                                                
(1)

مر   لرم  ادن  را ا  مر   رد الق ل بتأايم م  ينفا  لرب نفسرم   يالرم ممرا اكتسربم)جام بلفم /المبس   
 .91/572( كير سديد

 .2س رت ال عر ّيش  (2)

 (. ) ساق ش م   ((3
(4)

 .27-1/28/الكس   
(5)

 .1/25:الكس   
 .فقال( جر)في  (2)
(7)

 .2/425:  اعيش اب   ابدي  
(8)

 .1/87: الكس  
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 -:نوع منه في القبر
القعرر د  لرررب القبررر ج ينبغررري أ  يفعررل ، لمرررا ر ي  رر  بعررر  المتقرردمي  أل  أجلرررس  

ي قلبرم  لب الجمر أ    ليَّ م  أ  أجلس  لب القبر،  ل   جرد  ريقراش فري المقبررت     قرم فر
 .(1)يمعيأ دا   ج أنام 
  نررد رجررل أجلررس  لررب قبررر أييررم رجرر ش يقرررأ القررّر   نررد أبرري  نيفررش رضرري ا   نررم يبْكررَر      

ارم  رل ينتفرم قرال ا ,  معرايينا أير  ا بقر ل م مرد ر مرم ا  . ج يبْكرَر  (2)(أنم)ا   م مد ر مم
بقررامت ّيرش الكرسري  الميترار أنرم ينتفرم ألنرم  رد األيبرار اا  باعد  (3)(كي يد)مرد   يرجب لم

 لرب القبرر    كرا  ر براش  (5)(نبترت)ع كش أ   عيش  (4) س رت ا ي ص  الفات ش  كير  ل 
 . ر باش يكر  قلعم  ا   كا  يابساش ج بأس بم

دفرر  فرري كيررر ملكررم ج ينرربش القبررر لكرر  يضررم  قيمررش ال فرررت  لرر  دفرر  فرري  (6)(ميررت)  
 .(7)ت  ا   عام س ن  لرع ف قمأر  كير  فالمال  بالييار    عام أمر بنيراأ المي

مرم    )،  ل  دفنرت (8) مرأت ماتت  باا  ب ل يعلم أنم  ي  يبعا ب ناا م  الجان  األيسر    
يت ر  في ب ناا ام ربأيت في المنام أناا تق ل  لدت ج ينبش القبر (9)(   ال لد

(10) . 
    

                                                
(1)

 .192ال رقش  :ال اقعات بع مش السي  
 (. )ساق ش م   ((2
 بؤ.بنرما (     جر)في  ((3
(4)

 .558 رقش : الن الل 
 .ينبت( جر)في  ((5
 (. )ساق ش م   ((6
(7)

 ..194:  رقش: ال اقعات بع مش ال ا  
(8)

 .974:العي   
 (. )ساق ش م   (9)
(10)

 .192 رقش  :ال اقعات بع مش السي  
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 ا ر لادت   كرر ا مرام يركر  في العي     كر ا  كرر نقل الميت م  بلدت الب بلدت ج ي 
 . (3)قدر ميل أ  ميلي  الكل في الفتا ن (2)( ج)يكر   (1)(أنم) ر مم ا  ا مام السريسي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
 (.جر)ساق ش م   (1)
 (. )ساق ش م   ((2
(3)

 .5/915الفتا ن ال ل الجيش  
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 الفصل الثالث

 فيما يتعلق بالمعاصي

 كيررررر   ررررام ألنررررم مرررر   (1)بالقضرررري  اسرررتماع صرررر ت الم  رررري كالضرررر   فررري الفتررررا ن     
 التلر   باررا  (2)(فسرا)الم  رري معصريش  الجلر س  لياررا اسرتماع )الم  ري  قرال  ليررم السر م 

 لكررر  (. (5) ج أ  يسرررمم نغمرررشش فيكررر   معررر  راش ) ررر ا  لرررب  جرررم التاديرررد ( (4)(الكفرررر) (3)(مررر )
أنررم )  تررب ج يسررمم لمررا ر ي  رر  النبرري صررلب ا   ليررم  سررلم  (6)(اررديجت)ال اجرر   ليررم أ  

 رررمَّ  ا يكرررر  كرررر أعرررعار العرررر     كرررا  فيارررا  كرررر الفسررر(.  (7)(أ نيرررم)أديرررل  صررربعيم فررري 
  .(8)بالمعصيش     لم  لياا  ليم ا ام

  -:يج ل الك   في ا اش م اضم 
 .الصلح بي  الناس .1

 . في ال ر  .5

 .(9)  مم امرأتم .9

ررا ا)فرري  يررل   أمررا المعاملررش مررم الكف ررار   ا كررا  لرجررل أ  امرررأت  الرردا  كررافرا  .(10)(ليص 
يا  أ  يجلبا   لب الكفرر    لار مرا  (11)(فن )فعليم نفقتاما   بر  ما  يدمتاما  ليارتاما 

 .(12)أ  ج يل ر ما   ا في الر ضش جال
                                                

(1)
 (.287/ 1:لسا  العر  ) الغبْص ب : ي ب َقضِ ال: بالقضيب 

 .فس ا( جر)في  ((2
 (. )ساق ش م   ((3
(4)

 (.كفر)في النسيش   
(5)

 .ساق ش م  النسيش   
 .يجاد( أ)يعاد  في (  )في  ((6
 .أ نم(  )في  ((7
(8)

 .198: ال اقعات بع مش السي  
(9)

 .91/511: السريسي/المبس    
 
 .لليصا ( أ  جر)في (10)

 . ا  (  )في  ((11
(12)

 .2/947: الفتا ن الانديش  
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 ج  (1)(كل ررم)المجرر س كي  مكررر    ج بررأس ب عررام  األكررل  العررر  فرري أ انرري المعررر       
لرر   (2)  رر  ال رراكم  بررد الررر م .   بي ررتام  فرري األكررل معاررم لررم يرر كر م مررد ر مررم ا 

تي  ج بأس بم، أمرا الرد ام  ليرم فمكرر  ،  ج برأس بالر  ا   لرب  أبتلب بم المسلم مر ت أ  مر 
ضيافش أ ل ال م ش
(3) . 

يمراش يكر ، لق لرم صرلب ا   ليرم  (5)[لم](4)(فيتي )نفسم م   مي  ليعصر لم  ّجر  ل 
 لر  ّجرر ليعمرل فري الكنيسرش فر  برأس برم ألنرم  ((6)لعر  ا  فري اليمرر  عرراش ) ليرم  سرلم 

 .   (7)ليس في  ي  العمل معصيش 
كرل  (9)النراق س (8)(ليضرر )رجرل ّجرر نفسرم مر  النصرارن   في فتا ن القاضي ا مرام      

أ   (10)[لرم]ي م بيمسش  يع ب في  مل ّير كل ي م در مراش قرال  بررا يم بر  ي سر  ج ينبغري
                                                

(1)
 .أكلم(    جر)في   

 (2)
 491ب  م م د ب   ليل أب  سعد المعر   باب  د ست المت فب   الحاك  عبدالرحمن بن محمد 

 . 1/912 بقات ال نفيش 
(3)

 .54/58المبس    
 . يتي (  )في  ((4

 (.أ    )ساق ش م   (5)
 دانا  بد اللَِّم بر  مبِنيرٍر َقرال سرمعت َأَبرا َ اِصرٍم  ر  َعرِبيِ  بر  ِبْعرٍر  ر  َأَنرِس بر  َماِلرٍ  قرال َلَعرَ  رسر ل (6)

َ َسراِقَيَاا  اللَِّم  صلب ا   ليم  سلم  في اْلَيْمِر َ ْعَرتش َ اِصرَرَ ا َ مبْعَتِصرَرَ ا َ َعراِرَبَاا َ َ اِمَلاَرا َ اْلَمْ مب َلرشب  ليرم
ِ َي َ َبائِ  َعَاا َ ِّكَل َاَمِنَاا َ اْلمبْعَتِري لاا َ اْلمبْعَتَراتب لرم قرال أبر  ِ يَسرب  ر ا َ رِديوال َكِرير ال مر   رديو َأَنرٍس  قرد رب

بررا  –سررن  الترمرر ي  َنْ رر ب  رر ا  رر  برر  َ بَّرراٍس  برر  َمْسررعب ٍد  برر   بَمررَر  رر  النبرري  صررلب ا   ليررم  سررلم 
 . 9/272، 1524يو الناي ا  يتي  اليمر ي ، رقم ال د

(7)
 .5/941الفتا ن ال ل الجيش  
 .لضر (  )في  (8)
(9)

 (.541/ 2:لسا  العر  )الص ت؛ أَل قات يضرب نم ال ي النصارن ِمْضرا : وسنَّاقُ ال  
 (.أ)ساق ش م   ((10
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نمررررررا  ليررررررم أ  ي لرررررر  الرررررررلا مرررررر    كرررررر ا ,  (2)(ّيررررررر) (1)(م اضررررررم)يررررررؤاجر نفسررررررم مررررررنام  ا 
  (3)(ا سكا )

  
                                                

 .م ضم( جر)في  ((1
 .ايرن( جر)في  (2)
 .ا سكافي( جر)في  ( (3
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 لب ييا ش ع  م  لي  الفس اا  يع ب في  ل  كايرر أجرر  (1)(استؤجر) الييا    ا 
 .(2)ج يست   لم أ  يبعمل ألنم أ انم  لب المعصيش

ر مرم ا  ج برأس ببيرم العصرير مم ر  يتير   يمرراش  األعرربش لإلمرام السريسري في كترا       
ش مر  الكفرار    يبْكَر  ،   لب   ا بيم العن   بيم الكرم ج بأس بم ،  في قب ل الادي   ند ما

 .(3)كا  ب اٍل يقلب ص بتم ج يج ل
 لرم أ  يقر د  مر  البيعرش  (4)البيعرش رجل لم أ ال  مي  أ  امرأت  مي ش ليس لرم أ  يقر د   لرب     

لب المنلل ج  ي مل     اليمرر  لرب اليرلَّ  ج .(5)  لب منللم أل  ال  ا   لب البيعش معصيش  ا 
لررب الارررت  لكرر  ي مررل الارررت  لررب   (6)الجيفررش ج يب مررل . لكرر  ي مررل اليررل   لررب اليمرررللتيلررل 

 .(9) لب الترا    ا في ص ت الفتا ن  ما تقد م في سير ا (8)(7)( رتالع)الجيفش  ك ا 
للرجل أ  يمنم امرأتم ال ميش مر  عرر  اليمرر  يمنعارا مر   ديرال اليمرر  (10)( ليس)

 .(12) ج يجبر ا  لب الغسل (11)(ببيتم)
      

                                                
 .است ج (  )في  ( (1
(2)

 .552-554:  رقش :الن الل 
(3)

 . 14/54: المبس  : ينمر  
(4)

 (.52/ 7:لسا  العر  )النصارن؛ َكِنريسشب : بالكسر ،يعةُ ِبملا 
(5)

 .5/915الفتا ن ال ل الجيش 
(6)

اَّشب  معر فش :ةُ ِجيفالم   (.2/98:لسا  العر  )َأْنَتَنْت؛؛ ِ  ا الرميت جاش:  قريل الرمي ت، جب

 .الق رت( أ)في  (7)
(8)

نما:  بريد َأب  قال الدار، فنامب  َأصلاا :رةُ َعذِ لا   باأَلْفِنريش، تبْلَقرب كانت ألَناا با ا الناسِ  راتب َ  ِ  سميت  اِ 
 (.4/224:لسا  العر  ) ناا؛؛ الرم مئنش اأَلر    ي بالغائ  كبِنريَ  كما الفنام باسم  ناا فكبِنريَ 

(9)
 (.الب الكل  جي مل الميتش) جامت بلفم  7/542: الب ر الرائا 
 . لك (  )في  ((10
 .بيتم( جر)بيتاا  في (  )في  ((11

 .5/915ال ل الجيش (12)
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  رل يجر ل أ  يقرال يبسرتجا  . (2)أ  يدلرم (1)[لرم] مي  سأل مسلماش     ريرا البيعرش ج ينبغري
يتلر  المعرايال ر مارم ا  فيرم قرال بعضرام ج يجر ل مرنام ا مرام أبر  ال سر  اد ام الكرافر؟ 

 ا   أقررَّ برم فلمرا  صرفم بمرا ج  ألنرم ج يرد   ا  ألنرم ج يعرفرم (3)(ألنم)الرستفغني ر مم ا  
 . (5)  قرار  (4)(فقد نقَ  )يليا بم 
أراد برم كفررا    (6) (    د ر ت المملر م  ا   كرا  كرافراش يسرتجا )  ما ر ي في ال رديو       
 (7) (كفرررمرر  تررر  الصرر ت متعمررداش فقررد ) ج كفرررا  الرردي  لق لررم صررلب ا   ليررم  سررلم . النعمررش

 .معنا  كفرا  النعمش
ر ماررم ا  أنررم يسررتجا  لق لررم تعررالب   قررال أبرر  القاسررم ال كرريم  أبرر  النصررر الد ب سرري       

 (9) (مر  المنمرري   نر قرال ) فقرال ا  تعرالب  (8)(انمرني  لب ي م يبعا  )  كايشش     بليس 
 . قال الصدر العايد ر مم ا   بم يفتب,      جابش (9)

                                                
 (.أ    )ساق ش م   ((1
(2)

 .5/915الفتا ن ال ل الجيش  
 (. )ساق ش م   ((3
 .بعد نق (  )في  ((4
(5)

 .5/172:  اعيش اب   ابدي  
(6)

 4/28: سن  الترم ي  ,5/244ص يح البياري  
 .2/87: سن  البياقي ,مجمم الل ائد,1/77مسلم ص يح (7)
(8)

 14س رت األ را  ّيش 
(9)

 12س رت األ را  ّيش 
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 الفصل الرابع

 في المال من اإلهداء والميراث وغير ذلك

   كا  كال  مرال الماردي مر   ررام ج  (1)أضافمرجل أ دن  لب  نسا  أ    في الفتا ن    
 استقرضررمينبغري لررم أ  يقبررل  ج يأكرل مرر   عامررم مررا لرم ييبررر  أ   لرر  المرال  رر ل  راررم أ  

 قرد  كرنرا عريئاش مر   ر ا فري . ام فل  كا  كال  مالم   جش ج بأس بم ما لم يتبي  برم أنرم  رر 
 . (2) كتا  ال صايا

     
رررا  لعرررمس األئمرررش ال لررر اني فررري   ر مرررم ا     العررريال ا مرررام أبرررا  عررررح ِ َيرررْل الَيص 

القاسم ال كيم ر مم ا   نم كا  مم   يأي  جرائلت السرل ا   كرا  يسرتقر  لجميرم   ائجرم   
ماررل  ر   المسررائل أ  يعررتري  (4)(فري) ال يلررشب َدْيَنرمب    (3)[بررم] كرا  يقضرري, مرا يأيرر  مر  الجررائلت

سرألت أبرا  نيفرش  ر  ال يلرش : قرال أبر  ي سر  ر مرم ا  .اش ام ينقد امنم م  أي مال أ ر   عيئ
 . (5)في مال   ا فأجابني بما  كرنا

نام مرر سبرئَل أبرر   نيفررش ر مررم ا   رر  أكررل  عرام السرر  ي    الَمَلمررش  أيرر  الجررائلات 
 قم في قلبم أنرم  ر ل يأير   يتنرا ل    ج  (6)(فن )غي أ  يت رن  ند األي   األكل ينب: قال

 .(7) ج ف 
  

                                                
 (.1/125:ميتار الص اح  )اضيف  ليم نلل   ا ِضَياَفشش  مب َضافَ : أضافه (1)
(2)

 .195: ال اقعات بع مش العي  
 (.ا)ساق ش م   (3)
 (. )ساق ش م   ((4
(5)

 .2/945:الفتا ن الانديش  
 . ا (  )في  ((6
(7)

 .2/945: المصدر نفسم 
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ترر رع الرر ارو  رر  أيرر   (3)(  ) (2)البررا ا (1)(بيررم)رجررل مررات  كسرربم مرر    فرري الفتررا ن
  ا في امر  اليمرر  لر  ,  ل  فا  أ لب  يرد   لب أربابم     لم  ا   لم يعلم ال ارو يتصد ا

 . (4)كا  ام  الم ب و أدنب  بيشش ج يرد   لب أربابم  ما قلنا في ام  اليمر
ام  لكر      أبي ي س  ر مم ا  في ق م  را ا يمراش   م مسلم   ج يقسم اليمر بيرن      

 ل  أي  م رام رع تش أ  ملماش    ت رع ال ارو فا  أ لب  ل   لم ال ارو أنرم  (5)تبيلل ام يقسم
 ج يتصد ا  (6)(لم)فن  لم يعلم  ل  بعينم ليرد فالميراو   ل , أنم اكتس  م  يبيو ج ي ل  

 .(8)فن  تصدَّا فا  أ لب  يتصدَّا بني ش اليصمام.   ا م   يو ال كم (7)( )يتصد ا 
امرأت  ضعت م متارا فجرامت امررأت أيررن   ضرعت م متارا ارم جرامت األ لرب  أير ت      
نتفررم بمررر مت األ لرررب  ال يلرررش أ  تتصرررد ا للاانيرررش أ  ت (10)(يسرررم)الاانيرررش    برررت ج (9)(مرر مت)

   كانرت فقيررت  لرب نيرش أ  يكر   الار ا  لصرا بتاا    , (11)(ني تاا)الاانيش با   الم مت  لب 
 البنرررررت المررررر مت منارررررا فيسرررررعاا ا نتفررررراع بارررررا كاللبق رررررش  كررررر ا لررررر  سررررررا رضررررريت ارررررم تاررررر 

 .(14()13)  تر    ضاش (12)المكع 
                                                

(1)
 (.جر)ساق ش م    
البا ا فا  اسم لما  بال أدنرب مر  مرام العنر   ترب   ر  أقرل مر  الالاري  سر ام كرا  أقرل مر   : الباذق (2)

 (.9/952:ت فش الفقاام ) الالو أ  النص  أ   بال أدنب  بيم بعدما صار مسكرا  سك     الغليا 
 (. )ساق ش م   (( 3
(4)

 .554ال رقش : الن الل 
(5)

 .2/942:الفتا ن الانديش  
 (.    جر)ساق ش م   ((6
 (.   جر)ساق ش م   ((7
(8)

 .2/22:  اعيش اب   ابدي  
 .مآلئتاا(  )في  ((9

 .جيسمم( جر)في (10) 
 .بنتاا(  )في  ((11

(12)
،مبَكعَّ  ْردال ب:ب لمكعب   (.817/ 1:لسا  العر  )الرمبَ عَّب،:  ب مبَكعَّ الر  .  مبَربَّم َ عيمال  فريم  ال

(13)
،:  ب ِع َ ال .عوضا     (.125/ 8:لسا  العر  )الَبَدلب

(14)
 .552:ال رقش : ينمر الن الل 
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  ررر  م متاررا  يقعررد  لررب  (1) يلاررالررم أ  ي لماررا  يأيرر  , رجرل لررم  لررب امرررأت  ررا 
يررديل   ا كررا  يررأم   لررب نفسررم  يكرر   ببعررد مناررا  3(أ )فرر  بررأس  (2)َيِربررشش باباررا فررن  ديلررت 

رجررل أيرر  مرر   رران ت رجررل ا برراش   ررر  .  قررد  كرنررا تماماررا فرري كتررا  القضررام (4)(ي فماررا)
 كر ا لرر  كرا  لرم ألر  در ررم , (7)ج بررأس برأ  يرديل  ر  دار  ديرل دار  6[مترب], ر ا (5)( تبعرم)

لررم أ  يررديل دار  لكرر  يعلررم ,  لررم صررا   الرردار منعررم (8)(أ  لرر ) قررم فرري دار رجررل  يررا  
 .(9)الصل ام أنم يديل دار  لا ا

رجل ا ل َم  لب  ائ  رجل   لب ال ائ  م مت فيا  صرا   الردار لر  صراح برم يأير      
الم مت  ي     رل لرم أ  يرميرم؟ قرال بعضرام لرم  لر     كانرت تسرا ي  عررت فصرا داش قرال 

  ا سرا . (12)التقدير (11)(  ا)ابنا ر مام ا  لم يقَّدر ا ر مم ا  أص  الليو (10)(أب )الفقيم 
 .(13)  يؤاي  في اليرت  أام في السرقش     ارام ج)اجب     أبيم ام مات أب   

 
 في الَدين -:نوع منه

                                                
(1)

، المصرباح 11/521:لسرا  العرر   كلارا، ن ا يارا مر  ا بارا مر  اأَلر   لررب  قم ما الرمرَأت لب َ يْ : ذيلها 
 .515: المنير

(2)
 .1/948:لسا  العر   بشال،َيرِ   دارال . باتال َيرِ   الرجمم الرَيراِ ، م ضم :لغش:خربة 
 لبرررش .اليرررا   ررر  تقررار  البنيرررا   لررب السررق    اجناررردام كررأ  بعضررراا يررد   بعضررا  لرررب  لرر : اصرر   اش  

 .82: ال لبش
(3)

 .با (     جر)في   
 .ل فماا(     جر)في  (4)

(5)
 .فتتبعم(     جر)في   

 (.أ)ساق ش م   ((6
(7)

 .554 رقش : الن الل 
 .ل (     جر )في  ((8
(9)

 .2/971: الفتا ن الانديش 
 .ابي( أ    )في  ((10
 . ل ( جر)في  ((11

(12)
 .558 رقش : الن الل: ينمر 

(13)
 .199 رقش : ال اقعات بع مش ال ا   
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فمرررات صرررا   الرررَدي  قرررال أكارررر  فتقاضرررا  فمنعرررم ملمررراش  (1)(رجرررل لرررم  لرررب ّيرررر َديررر 
المعررايال ج يكررر   لررا ل  رررا اليصرر مش أل  اليصررر مش بسرررب  الررَدي   قرررد انتقررل الرررَدي   لرررب 

 .(2) ال راش
فرري اليرررت د    (3)(لررم)لرر  مررات ال الرر   الم لر   جا ررد فاأليرر    فري صررلح النرر الل       

 . (4)ل راش س ام است لفم أ  لم يست لفم  ل  قضب الم ل    راتم برئ م  الدي ا
جعلتم في ِ ل ام مار أنم  ري   (6)(قالف)أنم مات  (5)(فأيبر)رجل لم  لب ّير َدي  
 رري  لرريس لررم أ  يأيرر   المرردي  
القبرر ل  رر    لررب (8)(ريجبررج)  ا قضررب أجرر د ممررا  ليررم . (7)

 . (9) األصح
ر  ج ضما   ليم الكل في الفتا نكريم رجل لم   . جام  نسا   انتل م م  يد  يبَعل 

 (10)(أ )صرا   الرَدي  المدي     ا باع اليمر  قضب الدي  يكر  ل الجامم الصغير في      
 . (13)كا  المدي   مسلماش  ا   كا  نصرانياش ف  بأس بم (12)(  ا) (11)(يقب )

                                                
 (. )ساق ش م   ((1
(2)

 .198 رقش : ال اقعات بع مش السي  
 (. )ساق ش م   ((3
(4)

 .928-2/922: الفتا ن الانديش 
 .فأيبر ( جر)في  ((5
 .قال(     جر)في  ((6
(7)

 .7/499:  اعيش اب   ابدي  
 .يجبر( أ    )في  ((8
(9)

 .9/257: الفتا ن الانديش 
 (. )ساق ش م   ((10
 (. )ساق ش م   ((11
 .ا (    جر)في  ((12

(13)
 .471:الجامم الصغير 
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مسررلم كصرر  مررال  مرري  أ  سرررا يعاقرر  فرري اليرررت  م مررش الكررافر  يصرر مش الدابررش 
  ا أ ررردن  لرررب المقرررر  عررريئاش َ كرررر فررري  (2)المْسرررَتْقِر  ا مرررام (1)(لقاضررريفترررا ن ا) في أعرررد  

فرن  تر ر ع  لرم , كر  معرر  ش فري القرر ت الكتا  أنم ج بأس بقب ل  ديتم أل      منفعرش لرم
 (3) .فن  ت ر ع كا  أفضل, ألجل الدي  قال ا  نما يت ر ع   ا  لم أنم أ دي, يقبل كا  أفضل

أ رردي ألجررل الرردي  فررن   (4)[أن ررم]أمررا   ا  لررم أنررم أ رردي ألجررل الرردي  أ  أعرركل  ليررم  
أل  قبرر ل الاديررش , ألجررل الرردي  فننرم ج يترر ر ع (5)(ج)تر ر ع كررا  أفضررل أمرا   ا  لررم أنررم أ ردي 
 السب  الما ر قائم مقام العلم   ر  , القب ل (6)[  ]م   ق ا المسلم  لب المسلم ف  يمتنم 

قبررل القررر  لقرابررش أ  صررداقش أ  كير مررا أ  كررا  المارردي  (7)(ماررادات)  رر  أ  يكرر   بينامررا 
ألجررررل  (9)(ج)فننررررم يقرررر م مقررررام العلررررم أنررررم أ رررردي  ليررررم  (8)(  السرررريام)رجرررر ش معر فرررراش بررررالج د 

 . (10)الَدي 
                                                

 .الفتا ن للقاضي(    جر)في  (1)
القر  مال يق عم م  أم الرم فيع يرم  ينرا فأمرا  را ابرت لرم  ليرم دينرا فلريس بقرر   لر   :المستقرض (2)

مرا داينترم فار   لرري فأقرضرم عريئا فار   لررب الكفيرل أل  اسرم الردي  عرامل يتنررا ل مرا  جر  فري  متررم : قرال 
 األ ل ,  اسررتا كم فتنررا ل  لرر  النرر  ي  جميعررا , راضررم  مررا صررار دينررا فرري  متررم أيضررا باستق, دينررا بالعقررد 

 .141:  لبش ال لبش.  م م   ا , يتنا ل المال المستقر  د   ال اج  بالعقد ليص ص  ل  
 .5/925: الفتا ن ال ل اجيش( 3)
(4)

 (.أ   جر)ساق ش م   
 (. )ساق ش م   ((5
 (.أ)ساق ش م   ((6
 .مادات(  )في  ((7
 .السيا ت(  )في  ((8
 (. )ساق ش م   ((9
(10)

 .5/925: الفتا ن ال ل اجيش 
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 في البيع -:نوع منه
يبكر  بيم الَعْ رت قرال معرايينا ر مارم ا   ر ا   ا كانرت يالصرش أمرا   ا كانرت ميتل رش 

رر بأ لارا ج  (2)(برأر )  ا كا  ا  تكار  التلق ري  .(1) ج بأس ببيم الِسرقي  ج بأس بم ج يض 
ررر بأ لارا فارر  مكرر   ارم  (4)(كررا ) ا   (3)[برم]ج برأس  (6)( لرب  جرر  ) (5)ا  تكررارفري بلرد يض 
 :(8)ليس بمكر    مناا ما    ميتل  (7)(  ما)ما    مكر    مناا مناا  (6)( ج  
  ا اعرررررترن  عامررررراش فررررري الِمصرررررر  نقلرررررم  لرررررب بيترررررم  أمسرررررركم   ا   -:المكرررررر   (9)(أمرررررا)

رررررب بأ لررررم  عررررترن ييرررر     لررررب ِمِصررررر ّيررررر    (11)(بررررأ )أمررررا الرررر ي ج بررررأس بررررم  (10)( )يض 
فعنررررد أبرررري ي سرررر  ر مررررم ا  يكررررر   (12)( ليررررم)مسرررركم  للنرررراس  اجررررش ينقلررررم  لررررب ِمصررررر    ي  

ررررا  ,م مرررر  لر ررررم ج بررررأس بنمسرررراكملرررر (13)(ل َصرررر)سررررت    أ  يبيررررم  كرررر ا لرررر  ي   نررررد ما  أم 
 الميتل    ا اعترن م  ربستاا مصر   نقلم  لب بيتم  أمسكم 

                                                
(1)

 .471: الجامم الصغير 
 .في أر (     جر)في  ((2
 (.أ   جر)ساق ش م   ((3
 .كانت(  )في  ((4
 .152: المغر . بس ال عام للغ م  اجسم ال كرت ( اج تكار )  : لغش( : كر )  االحتكار(5)

كررررر :ا  تكررررار :شممممرعا التعريفررررات الفقايررررش . )اعررررترام قرررر ت البعررررر  الباررررائم   بسررررم الررررب الغرررر م  اجسررررم ال ب
 (.17ص

 (. )ساق ش م   ((6
 (.أ    ) ساق ش م   ((7
(8)

 .471: الجامم الصغير 
 .فاما( جر)في  ((9

 (. )ساق ش م   ((10
 . ا (  )في  ((11
 . ليم(  )في  ((12
 . صد( أ)في  ((13
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 قرررررال م مرررررد ر مرررررم ا  كرررررل قريرررررش , ج برررررأس برررررم  نرررررد ما (2)[لرررررم]  اجرررررش (1)(اليرررررم) للنررررراس 
 .(3)يجل   عاماا  لب المصر فاي بمنللش المصر

 نرررررد أبرررررري  نيفررررررش رضرررررري ا  ج يت قررررررا  -:(4)[فررررري المكرررررري ت] ارررررم اج تكررررررار المكررررررر  
 الررررررر برت   ا كرررررررا  فررررررري م ضرررررررم  (5)الررررررردبي  نرررررررم  ج مررررررر  قررررررر ت النررررررراس كال ن رررررررش  األرل   

.  الترررررب   ج يت قررررا فيمرررررا سرررر ن  لررررر  (6)كالقررررت يتيرررر    اليبررررل مررررر  األرل   لرررر  الرررررد ا 
 مسرررررراكم كرررررالق    الليررررررت  ن رررررر   (7)(بالنرررررراس) قرررررال أبرررررر  ي سررررر  ر مررررررم ا  كل مررررررا يضرررررر  

 (8)(كررررررا ) لرررررر  فارررررر  ا تكررررررار اررررررم مرررررردَّت اج تكررررررار   ا قل ررررررت ج يكرررررر   ا تكرررررراراش  ا    الررررررت 
 ا  ا رفرررررم  لرررررب القاضررررري يرررررأمر ,  ا بالعرررررارا تكررررراراش   ررررر  أصررررر ابنا ر مارررررم ا  أنارررررم قرررررد ر 

مارررررل بقررررر ت  يالرررررم  لرررررب   تبرررررار السرررررعش 9[ ررررر ]بيرررررم مرررررا يفضرررررل  ررررر  ق ترررررم  الم َتكرررررر ب
 .(11)يسير  ج يبَسعَّر فن  باع بضع  قيمتم يمَنم (10)بغب أ  القيمش 

ر   ج يبلغ بم أربعي    في نسيش الصدر العايد        ر مم ا   بسم ا مام   دد ب   ل 
 لب  (12)(فأما)س  اش فن   متنم    البيم بعدما تقد م  ليم با م ا مام    ا ق ل الكل 

 أب   نيفش رضي ا   نم يرن الَ ِجر   ا  م  الضرر  تلقب  (13)(ف  يبعكل)ق لاما 
                                                

 (.    جر)ساق ش م   ((1
 (.أ    ) ساق ش م   ((2
(3)

 .2/152: بدائم الصنائم  
 (.    جر) ساق ش م  ( أ)في  اعيش  ((4
(5)

 .133/ 14:لسا  العر   . َنشدبيْ   ا دتم الرجاَ ْرس، َ    : الرمر كم  فري الرَجاَ ْرس،: ْخندُّ ال 
(6)

القت الفصفصش   ا يبست  قال األل ري القت    بري ج ينبتم الدمي فن ا كا   رام ق ر   فقرد  :القت 
 ن ررر   دقرر     بيرر    اجترررم ا بررم  لرررب مررا فيررم مرر  اليعررر نش " أ ررل الباديررش مررا يقتررات   برررم مرر  لررب   تمررر 

 .472: المصباح المنير.
 .للناس(  )في  ((7
 .يك  (  )في  ((8
 .(أ   جر)ساق ش م   ((9
(10)

 .131/ 1:ميتار الص اح . يد م البيم في َنمب َكبَ  :بغبن 
(11)

 .2/152: بدائم الصنائم 
 . أما( جر)في  ((12
 .جيعكل(  )في  ((13
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 ا   كا  ج يضر ف  بأس بم    ا   ا لم  (1)(بالناس)الركبا  مكر     ا كا   ل  يضر  
 .(2)فن  لبس  ليام فا  مكر   في ال جاي , يلتبس  لب  ؤجم التجار سعر البلد

رضي ا   نم  ضاا  ند أبي  نيفشمكش  يكر  بيم أر  (3)(بي ت) ج بأس ببيم بنام 
 .(4)  ند ما ج بأس بم

أنم يبيعاا  يق ل  كل ني صا باا ببيعاا  (5)(ّير)رجل َ ِلم بجاريش أناا لرجل فرأن      
 سعم أ  يبتا اا منم  ي أ ا، أل  ق ل ال ا د العاقل مقب ل في المعام ت س ام كا  

أ  كير  دل  راش أ   بداش   لب   ا أمشال جامت  لب رجل  (6)( دجش )مسلماش أ  كافراش 
الجامم  قالت بعاني م جي  لي   ديش،    ا   ا  قم في قلبم أناا صادقش الكل في 

  .(7)الصغير
     

                                                
 (. )ساق ش م   ((1
 2/152: بدائم الصنائم(2)

 (.جر)ساق ش م   ((3
(4)

 .4/982: الادايش عرح البدايش 
 .الير( أ    )في  ((5
 .أ   دج(  )في  ((6
(7)

 .471-471:الجامم الصغير 
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بدر م  ج تنقص ا م   (1)أمنام  ا قال لليبالي  بيع ا  عرت   في الفتا ن السل ا 
 (2)(سل ا  ربمض) ل  عيئاش فاعترن رجل  عرت أمنام بدر م  اليبال ييا  ل  نقص 

كما أمر  السل ا  ام قال  (3) ال يلش أ  يق ل المعتري بعني كما يج  فباع,ج ي ل  
 . (4)أجلت البيم يصح  ي ل  األكل

 ا  ل  عيئاش ينتفم بم في ج بأس بالبيم منم  ي  جام  لب القاضي بيبل أ  فلس صب
منم  تب يسأل  (5)(بيمي)البيت كالملح  كير   ل  اعترن ج لاش أ  فستقاش األفضل أ  ج 

 .  (8) (7)[   عام ا ] يلع  بم الصبيا  يأتي (6)(ال ي) ل أ   لم أب   أم ج؟ الج ل 
  -:(9)نوع منه في النثر

فتح  (10)( ا  ), رجل نار السكر ف قم في ِ ْجر رجل  أي   رجل ّير جال  في الفتا ن
صا   ال جر  جر  ليقم فيم السكر يك   لصا   ال جر   لب   ا ل   ضم 

  لب الس ح ألجل مام الم ر فما أجتمم فيم فا  لم،  ك ا ل  ديل َ مام بري دار (11) عتاش 
                                                

 1:ميترار الصرر اح )    الَمر مر  أفصرح   رر  أْمَنرامال   الجمرم َمَنرَ ا ِ   التانيرش قررديم  يرار مقصر ر َنراالمَ :أمنما (1)
/515) . 

 (. )ساق ش م   ((2
(3)

 .فل  باع (. أ  جر) في  
(4)

 .192 رقش : ال اقعات بع مش ال ا  
 .ينتفم(     جر)في  ((5
 (. )ساق ش م   ((6
 (.أ    )ساق ش م   ((7
(8)

 .195 رقش  :ال اقعات بع مش العي  
 الناررار بالكسررر  الضررم لغررش اسررم للفعررل كررالنار  يكرر   بمعنررب المنارر ر كالكتررا  بمعنررب المكترر   : النثممر (9)

 الضرم لغررش  أصربت مر  الناررار أي مر  المنار ر  قيررل النارار مرا يتنرراار مر   العريم كالسررقا  اسرم لمرا يسررق  
 .229: المصباح المنير.تعبياا بالفضلش التي ترمب 

 .فن ( جر)في  ((10
(11)

ْفر، ّنريش م : ْستب  َّ ال: طشتا     .58/ 5: لسا  العر  . تبَ كَّر  قد أبناب، الص 
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الك  ترجل ففرو فياا فجام ّير  أي      ردَّ البا   سد  
،  ك ا ل  كا  (2)فلصا   الدار (1)

 . (5)لصا   األناب  (4)(فالفرو) ت فر يَ  أقرت (3)(َ مامش) تكا  لم َ مامش فجام
رجل دفم السكر  لب رجل لينار   لب العر س ليس لم أ  ي بس لنفسم عيئاش  ليس لم أ  

 ل  كا  المدف ع درا م ج ي بس  ج يدفم  لب كير   ج  (6)(عيئاش )يدفم  لب كير   لم أ  يلتق  
 . ج يلتق 

   أيتل  المعايال ر مام ا  في نار الدرا م  الدنانير  الفل س ل  كت   لياا أسم ا    
م يك   اضراش  قت ل ل ا  ا نار السكر ف ضر رج,لم يكر   ل   منام م  (7)(كر )منام م  ,

 ل لم  ل  ؟ أيتل  المعايال  (9)(عيئاش )المنا ر  أراد أ  يأي  منم  (8)يبنتَا النار قبل أ  
ر مم ا  ليس لم   قال الفقيم أب  جعفرأ  يأي     (10)(لم)ر مام ا  فيم قال بعضام 

سكراش جال لم األي   ج  (13)(فياا)مقص رت الجامم   جد  (12)(في)  ا ديل الرجل .  (11) ل 
الفام يي  لب ق ل الفقيم أبي جعفر ر مم ا   ل  مر  بس ا 

ف جد فياا سكراش ملقب لم  (14)
 .(15)يسعم أ  يأي  

                                                
(1)

 .541/ 15:لسا  العر  .  نر    البريت فري  الاق  الر ائ  فري الرَيْرا :ةُ َكوَّ ال 
(2)

 .198-192 رقش :بع مش السي ال اقعات  
 . مام(     جر)في  ((3
 . الفرو(  )في  ((4
(5)

 .5/947: الفتا ن ال ل اجيش 
6))

 (. )ساق ش م    
 .يكر ( أ)في  ((7
رر  ا أ  ا ب اجْنِتارر   بالكسررر الن اَررا ب   الجمررم الغنيمررش الضررر  برر ل  :ْهممبُ ينتَّ  (8) ميتررار ) تقرر ل عررام مرر  يْأيب

  (.584/ 1:الص اح 
 (. )ساق ش م   ((9

 (.جر)ساق ش م   ((10
(11)

 .2/942: الفتا ن الانديش  
 (.جر)ساق ش م   ((12
 (. )ساق ش م   ((13

 .(15/421لسا  العر  )أي ال ي يبيم ال ل ن  الّسكريِيِ الفامِ (14)
(15)

 .2/942: الفتا ن الانديش 
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 الفصل الخامس

 في األكل

لعبرراش أ  كنررام ج بررأس بررأ  يقعررد  يأكررل،  (1)(اررمَّ )رجرل د رري  لررب  ليمررش أ   عررام ف جررد 
  ا لم يك   ل   لب المائدت بل في المنرلل، فرن  كرا   لر   لرب المائردت أ  يعررب    (2)(   ا)

رر  يقترردن بررم ج . اليمررر  لررب المائرردت ج يقعررد   رر ا   ا كررا  الرجررل يامررل الرر كر فررن  كررا  مم 
ابتليرررت  -:ش رضررري ا   نرررم  قررر ل أبررري  نيفررر. يقعرررد    لرررم يقررردر  لرررب الناررري فررري الررر جاي 

برم   ر ا    لرم يعلرم بر ل  قبرل الردي ل فري البيرت ،  (4)(أ  يقتدن)قبل   ل  مر ت كا  (3)(با ا)
فعليرم  (6)(لرم) لرم    كرا  م ترمراش يعلرم أنرم لر  ديرل  لريام يتركر    لر   كرامراش  (5)[كا ] فن 

 .(7) ا    لم أنام ج يترك   ج يديل. أ  يديل
ررررر) جرررررد :   قررررر ل م مرررررد ر مرررررم ا        (9)(التغنررررري)لعبررررراش أ  كنرررررام دليرررررل  لرررررب أ   (8)(شامَّ

جابرررش د  ترررم  .(11) الضرررر  بالقضررري   ررررام(10)( )  ج برررأس بقبررر ل  دي رررش المملررر   التررراجر  ا 
 أستعار دابتم  يكرر  كسر تم الار     دي ترم مر  الردرا م أ  الردنانير  مرا د   الردرا م فر  برأس 

 .  (13)(12)(بم)
 

                                                
 .امش(  )في  ((1
 (.جر)ساق ش م   ((2
 .با  (  )في  ((3
 .أ  يصير يقتدن(  )في  ((4
 (.أ   جر)ساق ش م   ((5
 (. )ساق ش م   ((6
(7)

 .579 رقش : اججناس: ينمر 
 .امَ ( جر)في  ((8
 (.    جر)ساق ش م   ((9

 (. )ساق ش م   ((10
(11)

 .2/19: تبي  ال قائا 
 (.جر)ساق ش م   ((12

(13)
 .52/57: للسريسي/المبس   
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 (2)(للصررردقش)ج ر ايرررش -:ر مرررم ا  قرررال  (1) فررري عررررح الجرررامم الصرررغير لإلمرررام ال الرررد
 الفقيم أبر  الليرو قال  ,(4)داناقال بعضام ج يمل ،  قال بعضام يمل  م  فلس  لب  (3)( )

 . ر مم ا  م   ب ش  لب دانا  الليو
قرال  في النر ادر (6)( ) ي عم ال عام  يتصد ا بالدرا م  ن    (5)(ال  ا ي) في عرح 
كل الربا  أنا أ لم يد  ني  لب  عامرم ر مم ا  سألت أبا ي س     ّ (7)قال فضل ب  كانم

ي ر مرم ا  يجر ل للرجرل أ  يجير  د ر ت الفاسرا ت فري ر ضرش اللند سر, أجبرم -: عامم قرال
 األفضل أ   (9)(   )دفم  لب  (8)(ل ) د  ت ال ي أي  األر  ملار ش ,  األ رع أ  جيجي 

  .(10)فاسدت  ند أبي  نيفش أل  الملار شأ  ج يأكل  عاماما 
السررل ا    ا قررد م عرريئاش مرر  المررأك جت    اعررترا  ي ررل   ا   لررم يعررتر   لكرر    فرري الفتررا ي      

 .(11)الرجل ج يعلم أ َّ في ال عام عيئاش مغص باش بعينم يباح أكلم
  اجابررش د رر ت العامررش كررد  ت العرررس  اليتررا  ج ينبغرري التيل رر   رر  فرري عرررح ال  ررا ي      

 ن   ما فن ا أجا  فقد فعل ما  ليرم ، فرن  لرم يأكرل فر  برأس برم  األفضرل أ  يأكرل لر  كرا  
 .(12)كير صائم

 
 

  -:نوع منه
                                                

(1)
 ا مد ب   بد الرعيد  

 .في الصدقش(  )في  ((2
 (.    جر)ساق ش م   ((3
(4)

 .24معر   ان      سدس در م التعريفات الفقايش ص:  دانق 
 (. )ساق ش م   ((5
 (.جر)ساق ش م   ((6
(7)

 : فضل ب  كانم 
 .أ ( جر)في  ((8
 .  ا(  )في  ((9
(10)

 .2/949: الفتا ن الانديش 
(11)

 .5/992:الفتا ن ال ل اجيش 
(12)

 .2/949: الانديشالفتا ن  
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بعضررررام لرررربع   (2)اللقبمررررش   ا أ  رررر ا لضررري ا. (1) ج برررأس بالرررردب   فرررري ليلررررش العرررررس
،  لرر  نررا ل اليرردم  (6)باجست سررا  (5)(القيرراس) (4)(يتررر )فرري  لرر  تعامررل النرراس   (3)(يعتبررر)

اليردم الرر ي   لررب رأس المائردت أ  نررا ل الارررَّت جرال است سرراناش ،  لرر  نرا ل الكلرر  ج يجرر ل  ج 
 لر  ديرل  ليررم  نسرا  ج يجرر ل لرم أ  يع يررم ,  (8)( المعتبررر فري العررادت)الم تررا  (7)(اليبرل)

 .(12)(11)(يأ  ) ج   ا كا   (10)(بكل  ال) رام  9 رفم اللل ش, عيئاش 
القاسرم  قرال أبر  اليبرل ت رت القصرعش  لار ا ,  لرب اليبرل (13)(الممل رش) يكر   ضرم  
ج أجرد فري ني رش الر  ا   لرب الضريافش سر ن أ  أرفرم الممل رش مر  اليبرل  -:ر مم ا  الصفا ر

نمرا ي ضرم (14)الي ا  يكر  مسح السك ي   اليد باليبل،  تعليا اليبل  لب  ب يرو ج يتعل را ، ا 
 .(15)كرامش لليبل

 
 األكررررل يرررر م .  رررر  الميتررررار (1)[ ]الرررررأس  (16)(مكعرررر  ) ج بررررأس باألكررررل متكئرررراش أ  

 . (2)األض ب قبل ص ت العيد الميتار أنم ج يكر 
                                                

(1)
 .194 رقش : ال اقعات بع مش ال ا  

(2)
 (242/ 15:لسا  العر  ) ل لتقام، اِ نسا  يباي ئم لرما اسم ْقمشل  ال : اللُقمة  

 (.جر)ساق ش م   ((3
 .يترك  (  )في  ((4
 (. )مكررت في  ((5
(6)

 .557 رقش : الن الل 
 .الكل (  )في  ((7
 (. )ساق ش م   ((8

   (
9
 (.11/918لسا  العر  ) صديا َأ  لقري  الرمائدت م  يبْ َمل لرما اسم ِ راقري ش ل شاللَّ  :رفع الزلة(

 (. )ساق ش م   ((10
 .م  ا  (     جر)في  ((11

(12)
 .195 رقش : ال اقعات  بع مش العي  

 .المسألش(  )في  ((13
 (.142/ 19:لسا  العر  ) ، مبعرَّبش الرمائدت، :انِخوَ الم (14)
(15)

 .192 رقش : ال اقعات  بع مش السي  
 .مكس  (  )في  ((16
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 في كتا  الكس  ا سرا  في ال عام مناي  مر   لر  األكرل فر ا  المسائل في الفتا ن     
 ا  ا أكرل أكارر مر   ,ألجرل الضري   ترب ج ييجرل أ  يريرد صر م الغرد (3)(كرا )العبم  ج   ا 

 .(5)(4)ليتقيأ اجتم 
قرال رأيرت أنرس بر  مالر  رضرري ا  , قرال ال سر  البصرري رضري ا   نرم ج برأس بررم
 نم يأكل أل اناش م  ال عام  يكار ام  يتقيأ  ينفعم  ل 
(6). 

 باجرررررشمررررر   ِمرررررل   ج  نرررررد ال اجرررررش برررررأ  يب  (8)ا كارررررار فررررري الباجرررررات (7)السرررررر   مررررر  
أ  .  تررب يسررت في مرر  كررل نرر ع عرريئاش فيجتمررم لررم قرردر مررا يتقرر ن  لررب ال ا ررش (9)(فيسررتكار)

 مرر  . قصررد  أ  يررد   األضرريا  ق مرراش بعررد قرر م  لررب أ  يررأت ا  لررب ّيررر ال عررام فرر  بررأس بررم
كرا   (11)(فرن )برل ج انبرم أ  يأكرل مرا  نرتفال مر  الي (10)(يردع)السر  أ  يأكل  س  اليبرل  

 . (13)الج ان  ج بأس بم (12)(كير)ب ال يأكل 
سرألت أبرا ي سر  ر مارم ا   ر  الرنفال فري  (15)(كرانم) (14)(ب )فضل   في الن ادرقال

 .(2)مال أ      تفسير الناي (1)(ص ت)ال عام  ل يكر  قال ج،  ج ما لم 
                                                                                                                                                   

 (.أ    )ساق ش م   ((1
(2)

 .558 رقش : الن الل 
 .أكل( جر)في  ((3
(4)

 (.192/ 1:لسا  العر  )الَقرْيمَ  َتَكلَّ َ : يَّأَ َقمتَ  
 .1/71الكس   (5)

(6)
 .558 رقش : الن الل 

(7)
 (.152/ 1:الص اح ميتار )القصد ضد بفت تي  :َر ُ سَّ ال 

(8)
 بالفارسيش  َأصلم معرَّ       ا داش،  ل ناش   ا داش  ضرباش  َأي  ا داش  اش باج اتباجال اجعلْ  ق لام: الباجات 
 (.5/512:لسا  العر  )اأَل عم َأل ا  َأي َباَ ا

 . يستكار(  )في  ((9
 .يد  (  )في  ((10
 . ا  ( جر)في  ((11
 .كير (     جر)في  ((12

(13)
 .2/992: الانديش الفتا ن 

 (. )ساق ش م   ((14
 .كال (  )في  ((15
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 م  السر  أ  يتر  لقمشش سق ت م  يد  بل ينبغري أ  يبردأ بتلر  اللقمرش  ينبغري أ   
اليبررل  ج يأكررل  عررامال  ررار  ج يعررم  ج يررنفال فرري ال عررام  (4)(أ ضررر)  ا  (3) دامج ينتمررر ا
  سرررر م فرررري ا بترررردام  مرررر  السررررنش أ  (5)(مرررر ) مرررر  السررررنش أ  ج يأكررررل ال عررررام .  العرررررا 

،  مر  السرنش  (8)القصرعش (7)(يلعرا) مر  السرنش أ  . أصابعم قبل أ  يمسر اا بالمنرديل(6)يلعا
 .(9) أ  يبدأ بالملح  ييتم بالملح

 في ميتل  الر ايش دجاجش ماتت  يرجت مناا بيضش يج ل أكلارا  نرد اعرتداد قعرر ا 
 .(11)(10)(تؤكل)

لررم  (1)[ ليرم اللعنررش] أكرل ال رري  مكرر   ألنررم تعرب م بفر رر   فرن  فر رر   -: فري الفتررا ن
   .(4)ال ي  (3)(م ) ج أكلال  (2)(يأكل)

                                                                                                                                                   
 .لص ت( أ)في  ((1
 .1/542فتا ن السغدي  (2)

(3)
بفت تي  اسم لجمم أديم     الجلد المردب   المصرلح بالردبا  مر  ا دام ( األدم ) :لغش( : أ د م )  :االدا  

الر ي ي ير  اليبرل  يصرل م  يلتر  برم الكرل     ما يؤتدم بم  الجمرم أدم بضرمتي  قرال ابر  األنبراري معنرا  
 األدم مالررم  الجمررم ّدام ك لررم  أ رر م  مرردار التركيرر   لررب الم افقررش  الم ممررش   رر  أ نرري ا دام  ررام فرري 

 .52: المغر .المائم  كير   أما الصبغ فميتص بالمائم  ك ا الصبا  
غ برم كالليرت  اليرل  مرا أعربااما  العر ام كا  أب   نيفش  أب  ي س  يق ج  اجدام مرا يصر ب:  داما :شرعا

معتصررر )لرريس بررادام  كرر ا الل ررم  قررال م مررد  رر   األعرريام كلاررا ادامررات  كررل مررا يؤكررل بررم اليبررل فارر  ادام 
 (.1/527:الميتصر 

 . ضر(  )في  ((4
 (.جر)ساق ش م   ((5
(6)

 اللعر ا برالفتح كرل مرا يلعررا لعقترم ألعقرم مر  برا  تعر  لعقرا مارل فلرس أكلترم بأصربم ( : لعرا ) : يلعمق 
كالد ام  العسل  كير   يتعدن  لب اا  بالاملت فيقال ألعقترم العسرل فلعقرم  اللعقرش برالفتح المررت  اللعقرش بالضرم 

 .222: المصباح.اسم لما يلعا باألصبم أ  بالملعقش   ي بكسر الميم ّلش معر فش  الجمم الم  ا 
 .لعا(  )في  ((7
(8)

بفرتح القرا   ري التري تعربم الععررت  الصر فش  لرب نصرفاا  ال لرس بسرا  يبسر  ت رت لقصعش  :القصعة 
 .154:  لبش ال لبش .الايا  في البي ت 

(9)
 .522-12/522المبس   للسريسي  
 (. )ساق ش م   ((10

(11)
 .441: ميتصر ال  ا ي 
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 الععير ال ي ي جد في بعر ا بل  العات يبغسل  يؤكل  يباع أيضراش  فري أ عرام البقرر        
 . ج يؤكل أل  البعر ع ال صل  ج تتدايلم النجاسات  ج قلي ش  األ عام بي فم

 . يبلال  جد في ي لم سرقي  الفأرت   كا   لب ص بتم يرمب  يؤكل اليبل
قار رت الد   أ   ن ش ف  نت فال ن ش تؤكرل  (5)(في) ب ش م  ق ر الفأرت   ا سق ت 

 ,(7)فا عش ب يو ينفر  نم ال بم (6)(كايرتال ) ج أ  تك   
 البقررت الميترش  العرات  (8)(الميتش)لب  المرأت .  ل      س   ّدمي مم ال ن ش ج تؤكل 

أكرررررل  (10)[( فررررري المنتقرررررب] ا ر لادت ر مرررررم ا  صررررر ت ا مرررررام يرررررفررررري ، (9) ( رررررا رالميترررررش )
ال مررام فرري الررد ام ج بررأس برم،  عررر  برر ل مررا يؤكررل ل مرم للررد ام معررر   فرري كتررا  (11)يررمب 

 .(12)الص ت 
 ا   لرم يبعلرم يكر    ا كا  فيرم عريم مر  ال ي رات فرن  براع  لر  جرال  (13)الترياا أكل .

 . (1)أ  فيم عيئاش م  ال ي ات ج بأس بعربم
                                                                                                                                                   

 (.أ    )ساق ش م   ((1
 .يك (     جر)في  ((2
 (.جر)ساق ش م   ((3
(4)

 .552:  رقش: الن الل 
 (. )ساق ش م   ((5
(6)

 (. )ساق ش م  نسيش   
(7)

 .182: التجنيس  المليد  
 (. )ساق ش م   ((8
 (. )ساق ش م   ((9

 (.    جر)  ساق ش م  ( أ)في  اعيش  ((10
(11)

 (.24/ 1:لسا  العر )الَعِ رتب : بالضم ُ ،ُخرْ الم 
 ا ر  ند م مد ر مم ا    نبيفش  ابي ي س ابي أصل المسألش أ  ب ل ما يؤكل ل مم نجس  ند(12)

تعالب  ا تج ب ديو أنس رضي ا  تعالب  نم أ  ق ما م   رنش جاؤ ا  لب المدينش فأسلم ا فاجت  ا 
المدينش فاصفرت أل انام  انتفيت ب  نام فأمر م رس ل ا  أ  ييرج ا  لب  بل الصدقش فيعرب ا م  أب الاا 

   ا را لما أمر م بعربم  العادت الما رت م  أ ل ال رمي  بيم أب ال ا بل في  ألباناا ال ديو فل  لم يك
 (.24ص/1المبس   للسريسي أ)الق ارير م  كير نكير دليل ما ر  لب  اارتاا 

(13)
 (.11/192:لسا  العر  )الر يَّات، ب  اِري م  فريم لرما يار  بال سمي ِتْفعال   لب  اسم :ياقُ تِّرْ لا 



 كراهيةكتاب ال القسم التحقيقي 

 

 
522 

قرررال ا يكرررر  لرررم أ  يعالجرررم بعمرررم  (2) فررري  فترررا ن القاضررري ا مرررام رجرررل برجلرررم جرا رررش
،  ل   ضم العجري   لرب الجرر ح أ   لرم برم العرفام (3)ا نسا    الينلير ألنم م رم اجنتفاع

 .س بم  ألنم د امقال ا ج بأ
. دمرررم فرررأراد أ  يكتررر  بدمرررم  لرررب جباترررم عررريئاش مررر  (6) ج يرقررر  (5)الررر ي ر ررر  (4)( )

                                                                                                                                                   
(1)

 .2/922: ، الفتا ن الانديش4/171: اجنار في عرح ملتقب اجب رمجمم  
 (.455/ 5:لسا  العر  ) ِجرا اتال   الرجمم ال عنش، َأ  الضربش اسم :المِجَراَحة (2)

 .198 رقش  :ال اقعات بع مش السي  (3)

 (. )ساق ش م   ((4
 .1/114:، ميتار الص اح األن  م  ييرأ الدم الر َ ا ب : رع   (5)

  الِعرْراب  ارتَفرم،: ربقبر ماش    َيْرَقرأب   الِعرْراب  الردمب  َرَقرَأ  .   اْنَقَ َعرتْ  َجفرتْ : ربقبر ماش    َرْقأش َتْرَقأب  الدَّْمَعشب  َرَقَأتِ  :يرقئ (6)
 (.77/ 1:لسا  العر  ).  اْنَقَ مَ  َسَك َ 
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 .(2) (1)(جال)عفام  فيم، قيل ل  كت   لب جلد ميتش قال أ  كا   
   ا  تعرررالب لرررم يجعرررل )معنرررب ق لرررم  ليرررم السررر م : بررر  سررر م  (3)(نصرررر)  ررر  أبررري       

 (6)(فأما)قال  ل  في األعيام التي ج يك   فياا عفام،  (5)( نما) (4) (عفامكم فيما  رم  ليكم
عرر  اليمرر  (7)(لرم)ج يرن أ  الع عرا  ي رل قال،    ا كا  فياا عفام ف  بأس بم (6)(فأما)

 . (8)اليمر  الش اجض رار
 -:نوع منه 

اليبررل  ج يعررتاي أكلاررا فلررم    ي عررم  (9)(راتيكسرر)رجررل أكررل يبررلاش مررم أ لررم فرراجتمم       
 ررر  األفضرررل،   ج ينبغررري أ  يلقيارررا فررري النارررر أ  فرررري  (10)( )الدجاجرررش أ  العرررات أ  البقررررت 

 .(11)ال ريا  ج   ا  ضم ألجل النمل ك ا فعل بع  السل 
قررد أكررل  عررر  ج يكرر   )يمسررش   رر  -:كررم أكلررت مرر  تمررري فقررال  -:رجررل قررال ليررر      
  رر  قررد اعررترن بععرررت ج  (12)(بيمسررش -:عررتريت  رر ا الارر   فقررال   قررال بكررم ا كرر ا لرر. كا برراش 
 .(13)كا باش   يك  
     

                                                
 (. )ساق ش م   ((1
 .552 رقش : الن الل (2)

  .نضر(  )في  (3)
(4)

ٍت َتْنِللب أِلَنَّمب ِرْجسال قال ا  َتَعاَلب أبِ لَّ َلكبْم ال َّي    َباتب  قال ب  قال الل ْ ِري  َج َيِ ل  عبْر ب َبْ ِل الناس ِلِعدَّ
َم َ َلْيكبْم  تدر  المس, (5152ص/2ص يح البياري أ)َمْسعب ٍد في السََّكِر ِ  َّ اللََّم لم َيْجَعْل ِعَفاَمكبْم ِفيَما َ رَّ

  .كتا  ال   م ق فا 4/545
نما(  )في  (5)  . ا 
 .  أما( جر)في  ((6
 (. )ساق ش م   ((7
 .198 رقش  :ال اقعات بع مش السي  (8)

 .كسرات( أ)في  ((9
 (.    جر)ساق ش م   ((10

 .198 رقش  :ال اقعات بع مش السي  (11)
 (. )ساق ش م  نسيش  (12)

 .198 رقش  :ال اقعات بع مش السي  (13)
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امررأت ت ربال القرردر فرديل ل جاررا بقردح مر  اليمررر فصر  فرري القردر فصربت المرررأت فري القرردر  
األ    ا ا ترراأ  لررب  (2)( ). (1)يرر ش  تررب صررارت ألمرقررش فرري ال م ضررش كاليررل ج بررأس بررم

ا  كرررا  فررري  (3)( ) , لرررد     كرررا  فررري المصرررر  ا تررراأ لفقرررر  اكرررل بغيرررر عررريمتنرررا ل مرررال 
يعنررري جي رررل لرررم ايررر  , ال عرررام أكرررل بالقيمرررش    كرررا  م سرررراش  (6)(عررردمل) (5)( ا تررراأ)(4)المفرررالت
 .(7)ألصدقش

اجبر  أ را ,امرا مر  المرام مرا يكفري ج رد مارجل  ابنم فري الصر رام أ  فري المفرالت  مع     
  مد ب  سلمم ر مم ا  يصر   لب األ      قال م.بالمام

 . (8)الميتار، ج  لم  ا بمل  مال ال لد د   العكس
  ا  (9)عرر  المرام مر  السررقايش جرائل للغنري  الفقيررر  لر   مرل الجمررل  لرب منللرم يكررر  

 كررر فرري الر ضررش انررم , لررم  عررام  (11)(رفيررا) (10)(مررم)يررا   لررب نفسررم المرر ت مرر  الجرر ع  
 . لب عر  الضما   (12)(ج  م)جال لم أ  يأي  م  ال عام قدر ما يدفم 

لرر  يررا   لررب نفسررم المرر ت مرر  الع ررش  مررم رفيقررم مررام جررال لررم أ   (13)(كرر ل )  
 لرر  كررا  الرفيررا ييررا  . يقاتررل معررم بررد   الس رر ح  يأيرر  منررم المررام بقرردر مررا يرردفم   عررم

 يترر  الرربع   لر  يررا  المسرافر المرر ت مر  الع ررش  معررم  (14)(بع الرر)المر ت يأيرر  منرم 
                                                

 .197 رقش  :ال اقعات بع مش السي  (1)
 (.     جر)ساق ش م   ((2
 (.جر)ساق ش م   ((3
، الَبر يَّشب : المَمفازةُ  (4)  (.929/ 2:لسا  العر  )الَقْفرب

 .فأ تاأ(  )في  ((5
 . دم( أ   جر)في  ((6
 .198 رقش  :ال اقعات بع مش السي  (7)

 .194 رقش  :ال اقعات بع مش ال ا  (8)

 .15/99المبس   للسريسي  (9)
 .منم( جر)في  ((10
 .رقيا( جر)في  ((11
 .ج  تم( جر)في  ((12
 . ك ا(     جر)في  ((13
 .بع (  )في  ((14
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 .  (3)الع ش    كا  يعلم أنم يدفم الع ش (2)(يدفم) (1)(ما)يمر  ل  لم أ  يتنا لاا بقدر 
 . 

رجل مض ر ج يجد ميتش  ييا  الا   قال لم رجرل اق رم يردي  كرل ج يسرعم  لر  
امرررأت تأكررل عرريئاش للسررم  ج بررأس بررم مررا لررم تأكررل فرر ا العرربم  ج بررأس بال قنررش ألجررل السررم   . 

 .(4) ك ا ر ي    أبي ي س  ر مم ا  
  -:نوع منه

الجر ل الر ي يلعرر  برم الصربيا  يرر م العيرد يؤكرل   رر ا   ا لرم يكر   لررب سربيل المقررامرت 
 .  (7)الصنم  رام (6)(با ا)كا   (5)(فن )

الصررري  فرررأراد أ  يتنرررا ل منارررا    كانرررت الامرررار  (9)(أيرررام)فررري  (8)(بالامرررار)رجرررل مررررَّ 
ررراش أ  د جلرررشش أ  صرررا باا سررراق ش    كانرررت فررري المصرررر ج يسرررعم أ  يتنرررا ل  ج أ  يعلرررم نص 

ج يسررعم  (10)( كيررر )بقررب كررالج ل تي ئ     كانررت مرر  الامررار التررأبا اررا  ا   كانررت فرري ال ررا
األي ،  ل  كانت ج تبقب تكلم ا فياا  األصح أنم ج بأس ما لم يتبي  الناي صري اش أ  دجلرشش 

بقب يسعم ب  ير   مرا تبقب ج يسعم األي   في التي ج تفالتي  (11) ا   كانت في بئر ّسنش
 ا   كانررت الامررار  لررب األعررجار فاألفضررل أ  ج يأيرر  فرري م ضررٍم مررا  ج . لررم يماررر النارري 

يعرا  لريام  لر  يسرعم األكرل جبا    ،  ا   كانت في م ضرم كانرت الامرار كايررت  يعلرم أنرم 
      ج يسررعم ال مررل،   أمررا  را العررجر   ا سررق  فرري ال ريررا فأيرر   نسررا  عرريئاش منررم بغيررر

                                                
 (.    جر)ساق ش م   ((1
 .دفم(  )في  ((2
 .2/997: المصدر نفسم (3)
 .552-554: الن الل: ينمر (4)

 .    (  )في   ((5
 .فا ا(     جر)في  ((6
 .198 رقش  :ال اقعات بع مش السي  (7)

 .الامار(  )في  ((8
 .ي م(  )في  ((9
 (.  )ساق ش م  نسيش  (10)

 َيْأَسر ب  بالكسرر، َأِسرَ ،   أبسبر ناش    َأْسرناش  َيْأسب ب    َيْأِس ب  الرمامب  َأَس َ .  الِج  ِمالب : الرمامِ  م  الِس ب : آسنة (11)
، َأنم كير تغيَّر: َأَسناش  م،، تغيَّرت: نسيش  فري عر  ال  (.12/ 19:لسا  العر  )ري ب
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أربابم    كا  عجراش ينتفم ب رقم كالت ت فري أيرام القرل لريس لرم أ  يأير ،  ا   أير  ضرم   ا   
 . (2) ج يضم  (1)(يأي )كا  ج ينتفم بم فلم أ  

 كر ا ال  ر  الر ي يؤير  مر  . رفم التفاح  الكماري م  النار الجراري  أكلارا جرائل  ا   كارر 
 . (3)المام    لم يك  لم قيمش  ي  أي     ل

  -:(4)(جنس آخر)
 .(7) ليم ج بأس بم (6)(عار اأ)  ا  (5)التدا ي بلب  األتا       
المعالجررش  (10)(يكرر ) (9)( كرر ا), (8)قرال الصردر العررايد ر مرم ا  فري الفتررا ن  فيرم نمرر      

فري ا صربم للتردا ي قرال أبر   نيفرش رضري  (12) ديرال المررارت, (11)في الجرا رش بعمرم الينليرر
 . (13)  ند أبي ي س  يج ل   ليم الفت ن, ج يج ل -:ا   نم
      

                                                
 .يأي  (  )في  ((1
 .191 رقش  :ال اقعات بع مش العي  (2)

 .198 رقش  :ال اقعات بع مش السي  (3)

 .ن ع منم(  )في  ((4
مجمرم ):لب  األتا  بالفتح  ي أناب ال مر األ ليش لك   اللب  مت لدا مر  ل رم فيأير   كمرم :بلبن األتان (5)

 (.4/171:األنار في عرح ملتقب األب ر 

 .عار ا( أ   جر)في  ((6
 .4/921: الجامم الصغير (7)
 .194 رقش  :ال اقعات بع مش السي  (8)

 (. )ساق ش م   ((9
 . يكر (  )في  ((10

 .552 رقش : الن الل: ينمر (11)
،،، َأيضر مام فرياا يك    كير ا العات ج   فري التري   ي :المرارةِ  (12)  (.2/181:لسا  العر )مبر 

 .552 رقش : الن الل: ينمر (13)
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فلم يعالج  ترب أضرعفم  مرات ج  ارم  ليرم فرر ا  (3)( ينا ) (2)ب نم أ  رمدت (1)رجل  ست لا
فر ا بي   ر ا  بري  مرا   ا صرام فلرم يأكرل   ر  قرادر  ترب مرات  يرو يرأام،  الفررا أ  األكرل 

فرن ا ترر  كرا  متلفراش نفسرم  ج كر ل  المعالجرش أل   (4)(بيقري ) اش مقدار ق تم فر  أل  فيم عربع
 .  (6)(5)(معل مش)الص ش بالمعالجش كير 

  -:اوما يتصل بهذ
مر  مالرم مر  كيرر أ   (7)[فر  ] فتنرا ل)رجل قال   ا تنا ل ف  ال م  مرالي فار   ر ل لرم    

, (9)(مرر  مررالي فارر   رر لال لررم (8)(يتنررا ل)يعلرم بنبا تررم جررال  ج يضررم ،   لرر  قررال كررل  نسرا  
قال م مد ب  سلمش ر مرم ا  ج يجر ل  ا   تنرا ل ضرم ،   يجعرل  ر   ر ا  بررامش  مرا تنا لرم 

 .  (10)ا برام    المجا ل ج يج ل  
 ا با ررش للمجاررر ل . سرر م ر مررم ا  جررال  يجعرررل  رر ا  با ررش م مرررد  قررال أبرر  نصررر برر    

قررال الصردر العررايد ر مرم ا   بررم يفترب  لرر  قرال ليررر جميرم مررا تأكرل مرر  مرالي فقررد . جرائلت
قرال  (11)(ج يبررأ)جعلت  في  ل  فا   ر ل لرم  لر  قرال جميرم مرا تأكرل مر  مرالي فقرد أبرأتر  

 . (12)الصدر العايد ر مم ا   الص ا  أنم يبرأ  لب ق ل م مد ب  سلمش ر مم ا 
                                                

 (181/ 2:الناايش 0 ا ْساال يبريدب ,  فيم ما يبر أ َكابرَ  أي"  َبْ َنمب  اْسَتْ َلا رج  :إستطلق (1)

َمدب  : رمدت (2) اا العي   جم: الرَّ  (.172/ 9:لسا  العر  )  انتفايب

 . يناا(  )في  ((3
 .بتعيي (  )في  ((4
 .معل م(  )في  ((5
 .552 رقش : الن الل: ينمر (6)

 (.أ    )ساق ش م   ((7
 .تنا ل( جر)في  ((8
 (. )ساق ش م  نسيش  (9)

 .5/992: الفتا ن ال ل اجيش (10)
 (. )ساق ش م   ((11

 .174 رقش  :ال اقعات  (12)
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 الفصل السادس

في النكاح
(1)

 والجماع 

 (3)( ج)فترل أ أيتارا جرال النكراح  (2) في نكاح الجامم الصغير رجل لم أمش قد   ئاا
 ج ي رررأ )ببيرررم أ  نكررراح  (4)(األيررررن  لرررب نفسرررم)ي رررأ المنك  رررش  ترررب يَ رررِرم   ررر   (3)( ج)

 , (6)(5)(الممل كش  ا   لم ي أ المنك  ش
رجررل لررم أمتررا  أيتررا  فقبل امررا بعررا ت ج  -: فرري الجررامم الصررغير فرري كتررا  الكرا يررش

ررراما  ج يبَقبلامرررا  ج ينمرررر  لرررب فرجامرررا بعرررا ت  ترررب يملررر  فررررأ  يجرررامم  ا ررردت منامرررا  ج َيَمس 
  .(9) اضت األمش لم تعر  في  لار  ا د (8)(افن )بنكاح أ  بعتا  (7)(كير )أ دياما 

 رجررل تررل أ بم ل قررش الررا و ليب ل اررا  لررب الررل أ األ ل -: يررأتي فرري كتررا  ا ست سررا 
لرم ا  ت ل  المرأت  لب األ ل لكنم يكر   ند أبري  نيفرش رضري ا   نرم فرن  ترل أ بار   النيرش   

  .(10)  ك ا قال في كتا  ال يل,يعتر  ج يكر  بل ياا 
       

                                                
تقر ل العرر  ,  برارت  ر  الر  م ، النكاح التل أ م  با  ضر   النكاح المجامعرش أيضرا  : لغش: النكاح (1)
 .97: لبش ال لبش. ، تناك ت العرن أي تناتجت : 

, الرر    اررم قيررل للتررل يج نكا ررا مجررالا : أصررل النكراح (:المغررر ) قررد م ضر ع لملرر  المتعررش قررال فرري :شممرعا
 (.595التعريفات الفقايش)ألنم سب  لل  م المباح

 (.128/ 1:لسا  العر  )  . َنَكَ اا: َيَ ؤب ا الرمرَأتَ  َ ِ بمَ  : وطئها (2)

3))
 . ا  (  )في   

 (. )ساق ش م   ((4
 (. )ساق ش م   ((5
 .187: الجامم الصغير (6)

 .كير ما(  )في  ((7
 .ما ا( جر)في  ((8
 .482-487الجامم الصغير  (9)
 .51/557ينمركتا  ال يل في المبس   للسريسي  (10)
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ينمر    كا  يعر   (1)(فال اكم) في المنتقب  مرأت  دَّ ت أ  ل جاا  لقاا  قد كا  
نما قامرت بر ل  بي نرش  نرد   يعر  أناا  مرأت رجل يعرفم منعاا م  النكاح،  ا   كا  ج يعرفم  ا 

 (2)ج برررأس بالي برررش للمعتررردت.. لرررم يتع رررر  لارررا  أيررر ات  ررر ا قرررد  كرنا رررا فررري كترررا  ال ررر ا
 .(5) يكر  بالتصريح (4)(التعري )ل فات ب ريا ا (3)(م )

النكراح عررح ال  را ي  فري المنتقرب   ا كرا  للمررأت يب  را  يي ب نارا ج  (6)(كترا )في       
أ  يررديل  لياررا  (8)(يكررر )ماَلررت  ليررم  كيررر م  ا   كررا   ا ررداش   (7)(رجررل)بررأس بررأ  يي باررا 

 . (9)ّير
                                                

 .ال اكم(     جر)في  ((1
 
 للمعتمممدة(2)

قرررال ا  العررردد  ررر  الكميرررش المتألفرررش مررر  ،  ددترررم  ررردا مررر  برررا  قترررل  العررردد بمعنرررب المعرررد د : :
 رردت . ال  ردات فييرتص بالمتعردد فرري  اترم   لرب  ر ا فال ا ررد لريس بعردد ألنرم كيررر متعردد    التعردد الكاررت 

 .922: المصباح المنيرالمرأت أيام أقرائاا  المرأت معتدت   
لتعرر  برررامت ر مارا   لرر   الترربص الم ررد د عرر ا   يعنرري مردت معل مرش تتررربص فيارا المرررأت  : العمدة شممرعا

 (.2/411:كعا  القناع  )ي صل ب ضم  مل أ  مضي أقرام أ  أعار

 .  ( جر)في  ((3
 .التعر ( جر)في  ((4
 . 5/95: الادايش عرح البدايش (5)

 (.    جر)ساق ش م   ((6
 (. )ساق ش م   ((7
 .أكر ( جر)في  ((8
الرب ي يبترم ايا را لرم يكر   لرب كيرر  برأس فري مر  ي ر  امررأت فلرم تررك  ) ردت في ميتصر ال  را ي (9)

ميتصررر ( ي بتاررا  انمررا يكررر  لررم ي بتاررا بعررد ي بررش كيررر  ايا ررا ا ا كانررت قررد ركنررت الررب ي بتاررا اج لررب
 .187: ال  ا ي
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  -:(1)جنس آخر
ج ي ررم  ليرم  فاسرداش  لعمس األئمش ال ل اني رجل اعترن جاريش عررامش  في أد  القاضي      
فضررل برر  كررانم يجررامم الرجررل  مرأتررم  معررم نرراس نيررام   ا   يررش فرري كرا  ا  لكنم يكر ،  ؤ 

 (2) . لم أنام ج يعلم  
سررألت أبررا  نيفررش رضرري ا   نررم  رر   (3[)أنررم] فرري األجنرراس قررال أبرر  ي سرر  ر مررم ا       

ّلترم  رل تررن بر ل  بأسراش قرال ج  أرجر   (4)(لت رر )فرأ  مرأتم أ  ي تمرس فرجرم الرجل يمس  
  . (5)أ  يع ب األجر

بغيررر   ناررا لمررا ييررا  مرر  ال لررد السرر م فرري  رر ا  (7)( مرأتررم) رر   (6) فرري الفتررا ن َ ررلل
 في األمرش . (8) ا   كا  ما ر الج ا   لب ي     ا  يعتر  رضا ا. يسعم -:اللما  قال

 نرررد أبررري  (9)(م ج رررا) فررري األمرررش المنك  رررش األ    لرررب . األمرررش الممل كرررش ج يعرررتر  رضرررا ا
 في األجناس رجرل يمنرم  مرأترم مر  العرلل لرم  لر   فري ,   ند ما  لياا,  نيفشرضي ا   نم

 . (11)(10)( ا  أ لم)الفتا ن كمل األ ضام في ال مام مكر    ج  ند الضر رت 
                                                

 .جنس ّير ن ع منم( جر)في النسيش  ((1
 .5/529بدائم الصنائم (2)

 (.أ)ساق ش م   ((3
 .ليت ر (  )في  ((4
 . 2/12: اتبي  ال قائ (5)
ا ب    ا َ ْلجش  يْعِللبم العيمَ  َ َلل يقال :عزل(6)  (.591/ 9:الناايش ) َصَرفم َن  

 .أمرأتاا(  )في  ((7
 197 رقش  :ال اقعات بع مش السي  (8)

 .الم لب(     جر)في  ((9
 (.    جر)ساق ش م   ((10

 .1/518: الادايش عرح البدايش (11)
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  الفصل السابع

 في اللبس 

 في مجم ع الن الل يرأ رسر ل ا  صرلب ا   ليرم  سرلم  ات ير م   ليرم ردام قيمترم 
 أب   نيفرش رضري  ,ليم ردام قيمتم أربعش ّج  در مربم ا قام  لب الص ت    (1)( )أل  در م 

يرتررردي برررردام قيمترررم أربرررم مائرررش دينرررار  كرررا  يقررر ل لت م ترررم   ا  (2)(قرررد) رضررري ا   نرررم كرررا 
 . لب أ  انكم فعليكم بالايا  الن فيسشرجعتم 
 قال ا مام السريسري ر مرم ا  فري كترا  الكسر  ينبغري أ  يلربس فري  امرش األ قرات       

جميررم  (3)(فرري)الغسرريل  يلرربس األ سرر  فرري بعرر  األ قررات  مارراراش لررنعم ا  تعررالب  ج يلرربس 
 .(4)األ قات أل   ل  يؤ ي الم تاجي 

 في الفتا ن ج بأس بلبس الايا  الجميلش   ا كا  ج يتكبر،  كر ا جميرم المرال   ا كرا  مر    
 .(6)(5)[تعالب]   ج يمنم  ق ا ا  ئ  ل ج بأس بم   ا كا  ج يتكبر   ج يضي م الفرا

 (9)(للرجرال) (8)أب   نيفش رضي ا   نم ج يرن بأساش بلربس اليرل (7)[قال]  في العي  
 ,(1)أ   ريرراش  ج يررن بأسرراش بالجبرش الم عر ت بررالقل (11)(10)(بريسررماش )كرا  سردا   ا    (9)(للرجرال)

ب كش بالعصفر  (5)(4)(ال رس)أ   (3)أ  الل فرا  (2) يكر  أ  يلبس الرجال الايا  المص 
                                                

(1
 (.جر)ساق ش م  (  
 (.    جر)ساق ش م   (2)
(3

 
 (. )ساق ش م   (

 .1/79الكس  (4)
 (.أ   جر)ساق ش م   (5)
 .192 رقش  :ال اقعات بع مش السي  (6)

 (.أ   جر)ساق ش م   ((7
  ل  لرب الرجرال  النسرام   ر   معرر   اِ بريسرم ارريا  مر  ضرر    ر   الرلاي، الرمعجمش بالريام :الخز (8)

 (2/942:لسا  العر  )،(1/533:فتا ن السغدي )    ص   دابش تيرأ م  الب ر فيؤي   يجل ص فاا 

 (. )ساق ش م   ((9
 .ابريسماش (     جر)في  ((10

 يلررربس مرررا سررردا  ابريسرررم  ل مترررم كيرررر    كسرررم فررري  رررر  فقررر   فررري القنيرررش  ررر  بر رررا  الررردي  صرررا   (11)
الم ررري  قرررال لررربس ال ريرررر فررر ا الرررداار  نمرررا ج يكرررر   نرررد أبررري  نيفرررش ر مرررم ا  تعرررالب ألنرررم ا تبرررر  رمرررش 

 .اللرربس اسررتعمال ال ريررر   ا كررا  يتصررل ببدنررم صرر رت  أبرر  ي سرر  ر مررم ا  تعررالب ا تبررر المعنررب يعنرري 
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  (8).  مايل السي  بالفضش  يكر   ل  بال    (7)المن قش (6) كا  ج يرن بأساش ب ليش
 ليم للرجال  ج بأس بت سد   الن م  (9) في الجامم الصغير يكر  لبس ال رير  الديباأ       

(10). 
,  قررال م مررد ر مررم ا  يبكررر   قرر ل أبرري ي سرر  ر مررم ا  ماررل قرر ل م مررد ر مررم ا  

 كر  الصدر العرايد ر مرم ا   تعليرا السرت ر مر  ال ريرر  لرب األبر ا   ال ي را   لرب  ر ا 
 ,الي  

                                                                                                                                                   

فكير    ا لبسررم فرر ا قبررام أ  عرريم ّيررر م عرر  أ  كانررت جبررش مرر   ريررر ب انتاررا ليسررت ب ريررر  قررد لبسرراا 
ف ا قميص كلل  في  ر ا ريصرش  ميمرش فري م ضرم  مرت فيرم البلر ن  لكر  ت لبرت  ر ا القر ل  ر  أبري 

اني  مر  النراس مر   قال عرمس األئمرش ال لر  , نيفش ر مم ا  تعالب في كاير م  الكت  فلم أجد س ن   ا 
يقرر ل  نمررا يكررر    ا كررا  ال ريررر يمررس الجلررد  مررا ج فرر    رر  ابرر   برراس رضرري ا  تعررالب  نامررا أنررم كررا  
 ليم جبش م   ريرر فقيرل لرم فري  لر  فقرال أمرا تررن الرب مرا يلري الجسرد  كرا  ت ترم ار   مر  ق ر  ارم قرال 

لجررامم الصررغير للبررلد ي ر مررم ا  تعررالب بررديم الرردي   ج أ  الصرر يح مررا  كرنررا أ  الكررل  رررام  فرري عرررح ا
 مرر  النررراس مرر  أبررراح لرربس ال ريرررر  الرررديباأ للرجررال  مرررنام مرر  قرررال  ررر   رررام  لرررب النسررام أيضرررا   امرررش 

 (.1/987:لسا  ال كام )الفقاام  لب أنم ي ل للنسام د   الرجال ا   ا  سب انم  تعالب أ لم 
 (555/ 1: ميتار الص اح) معر  اجبريسم م : الَقزُّ  (1)

 (197/ 1:ميتار الص اح )صبغ  الفام العي  بضم :لُعْصُفرُ ا(2)

ْبغب    ا :الزعفران (3)  (954/ 4:لسا  العر  )ال  ي  م      الرمعر   الص 

 .ال ر (  )في  ((4
 صرربغم َتْ ِريسررا الارر   َ رََّس    لل جررم الغبمرررت منررم تتيرر  برراليم  يكرر   أصررفر نبررت الفلررس برر ل  :الممَوْرس  (5)

 .(527/ 1:ميتار الص اح ) بال رس
 (.124/ 14:لسا  العر  )الر جارت؛ َأ  الرَمْعِدِنريَّاتِ  َمص  ِ  م  بم تبلبي  َ  ما :المَحْلميُ   (6)
 (577/ 1:ميتار الص اح )الِ لام :بالِمْنَطَقة (7)

 .971ينمرالعي   (8)

الاررر   الررر ي سررردا   ل مترررم  بريسرررم   نرررد م اسرررم للمرررنقش ( الرررديباأ ( : ) د   أ ) : لغرررش :  المممد يبا   (9)
أنررررررم كررررررا  لررررررم  يلسررررررا  مرررررردبج أي أ رافررررررم منقعررررررش ملينررررررش بالررررررديباأ (   رررررر  النيعرررررري )  الجمررررررم دبررررررابيج 

 .110:المغر .
 (.28/ 5:الناايش )مبعرَّ ال  فأرسب ا ْبِريَسم م  المبتَّي   الا يا ب      م   كير في: اصطالحا  

 .1/482:الجامم الصغير (10)
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 الرجل  المرأت في  ل  س ام بي   اللربس فرن  كرا  الار   مر  كيرر ال ريرر   لمرم  
فرررن  لاد  لرررب  ،(2)للرجرررال (1)(برررم)مررر  ال ريرررر    كرررا  قررردر أربرررم أصرررابم مضرررم مش ج برررأس 

فرري كيررر ]كيررر ال ريررر (3)(مرر ) يكررر  لرربس مررا كررا  ل متررم مرر  ال ريررر  سرردا  . األربررم يكررر 
لبسرم فري ال رر   (6)(يكرر ) (5)(اش  رير ) ج بأس ب ل  في ال ر   ما كا   ل   كلم  (4)[ال ر 

 . (7)ال ر    ند ما ج بأس بم
 (8)(ل ر )سر اد مبس رت    مر  أراد أ  يجردد  في السرير الكبيرر فري برا  العمرايم لربس ال

    أ س  م   لقائاا  لب األر   المست    رسرال  (9)لعمامتم ينبغي أ  ينقضاا ك را ك راش 
، منام مر  قرال  لرب م ضرم الجلر س  مرنام  رسال  ن  العمامرش بري  كتفيرم  لرب  سر  الَماَرْر 

كرا  لرسر ل ا  صرلب ا   (11)(مأنر) قد صحَّ  (10)م  قد ر  بعبٍر،  فيم ج بأس بلبس الق نس
 . (12) ليم  سلم ق نس يلبساا

يتيررتَّم  ج بالفضررش   رر ا نررصَّ  لررب    التيررتم بررال جر الرر ي  فرري الجررامم الصررغير  ج 
 ،15يعم  رام،  األصح أنم ج بأس بم،  التيتم بال     رام (14)[لم] (13)(يقال)

                                                
 (.    جر)ساق ش م   ((1
 .2/112: العنايش عرح الادايش (2)

 .في(  )في  ((3
 (.    جر) ساق ش م  ( ا)في  اعيش  ((4
 . رير( جر)في  ((5
 (. )ساق ش م   ((6
 .7/512: الب ر الرائا (7)

 .الل (     جر)في  ((8
 (545/ 1:ميتار الص اح )َكْ رال  د ر  كل قال  بابم جااا أي رأسم  لب العمامش َكارَ : كورا كورا (9)

ؤ س م برس مر : القْلِنرريَسشب    الَقَلْنَسرات   القبَلْنسرَيش   الَقَلْنسبر ت   الَقْلسرات   الَقْلسبَ ت :لقالنسا(10)  معرر  ، الرر 
 (171/ 2:لسا  العر  )الرمعنب؛  كير اِ لر اا كير للليادت قَلْنسب ت فري  ال ا 

 .أ ( جر)في  ((11
 .25-1/21:السير الكبير  (12)

 (. )ساق ش م   ((13
 (.أ)ساق ش م   ((14
 1/482:الجامم الصغير 15
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نمرا يتيرتم بالفضرش   ا  (2)[برم] (1)(َيررَ ) م  الناس م  لرم   بأسراش   ر ا كيرر صر يح ،  ا 
  تاأ  ليم كالسل ا   القاضري  ن   مرا   نرد  ردم ال اجرش الترر  أفضرل،  ا  ا تيرتَم بالفضرش 
. ينبغي أ  يك   الفصَّ  لب ب   الك  بي   النسام  يجعلم فري اليرد اليسررن فري الينصرر

في ا بتدام ام صرار  لر  مر    مرات  كا (  جعلاا في يمين  ) ق لم  ليم الص ت  الس م 
 .،  ال لقش  ي المعتبرت  ج بأس بمسمار ال   (3)أ ل البغي
نما يجر ل التيرتم بالفضرش   ا كرا   لرب  يئرش يراتم الرجرال  أمرا   ا كرا   لرب  (4)[ ]  ا 

 . (5) يئش ياتم النسام بأ  كا  لم فصا  أ  ا اش يكر  استعمالم للرجال
                                                

 .يرد(  )في  ((1
 (.أ)ساق ش م   ((2
البغرري مصرردر بغررب  ليررم بفررتح الغرري  المعجمررش بغيررا بفررتح الم  رردت  سررك   المعجمررش  رر   :أهممل البغممي (3)

 (9/528:سبل الس م ) ملم   دل    ال ا
 (.أ    )ساق ش م   ((4
 .1/482:الجامم الصغير (5)
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ررم مرر   قيررا تيرر  يرراتم فضررش  جعررل  أ  يرراق ت  نقررش  ليررم  (3)(2)(فيررر ل)أ   (1)فص 
أسمم أ  أسما م  أسمام ا  تعالب ج بأس بم  يعد  األسنا  بالفضش  ج يعد  ا بال     قرال 

 .م مد ج بأس بم 
مر  جعلرم مرم )مرنام  أيتل  المعايال ر مارم ا  فري قر ل أبري ي سر  ر مرم ا   نرم 

 ا  ا سررق   (5)مررنام مرر  جعلررم مررم م مررد رضرري ا   نررم (4)( مررنامأبرري  نيفررش رضرري ا   نررم 
 .الس   ج يعيد ا  لب مكاناا  يعد  ا لك  يأي  س   عات  كيش  يضعاا مكاناا 

 قال أب  ي س  ر مم ا  يأي  س   نفسم  ج يأي  س   كير   يج ل الص ت مم سن م  
قررال م مرد ر مررم ا  تجر ل الصرر ت مررم .  ج يجر ل مررم سر   كيررر   بينامرا فرررا لررم ي ضررني 

ل يرالتري يمسرح بارا العررا ق (6)(اليرقرش)س   كير    ا كانت معرد دت بالر    أ  الفضرش  يكرر  
مرش   ا   ا كانت متق مرش ج يكرر ،  كر ا الكر م فري اليرقرش التري ترتمي  ,    أمرا   ا لرم تكر  متق  

مرا كرا  لل اجرش ج يكرر ،  نميرر  الت ربرم   باا   اصلم أ   كلَّ ما فعرل  لرب  جرم التكب رر يكرر ، 
في الجل س  األتكام    فعل تكب راش يكر ،   ا   فعل ل اجرش ج يكرر ،  ج برأس برأ  يررب  اليري  

 .(7)(الرتم)أ  ياتمم لي كر ال اداش  يسمب   ا اليي  في  صبعم 
رررا األكرررل  العرررر   األد رررا  فررري ّنيرررش   ل  الرجرررا],  (9)(يكرررر ) (8)(الفضرررش  الررر   ) أم 

 ك ا األكل بملعقش ال     الفضش  ك ا األكت ال بميل ال     الفضش ) (10)[ النسام فيم س ام
رررا ا نرررام  (11)(الرجرررال  النسرررام فيرررم سررر ام,  كررر ا   رررراا العررر د فررري مجمرررر الررر     الفضرررش  أم 

                                                
 (178/ 1:ميتار الص اح )الفص ص م  ضر  :الَعِقيقُ  (1)

 .فير لأ( جر)في  ((2
 (.5/951: اعيش اب   ابدي  )أج د  األلرا الصافي الل   :فيروز (3)

 (. )ساق ش م   ((4
 .199 رقش : بع مش ال ا ، ال اقعات 1/487:الجامم الصغير (5)

 .ال رقش(  )في  ((6
 .574: اججناس: ينمر  (7)

 .ال     الفضش(  )في  ((8
 (. )ساق ش م   ((9

 (.أ)ساق ش م   ((10
 ( )ساق ش م  نسيش  (11)
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ررر   المررر    ج برررأس باألكرررل  العرررر  منرررم     ضرررم فمرررم  لرررب العررر د د    الررر    )المفض 
مر   (3) كر  أب  ي س   م مد ر مامرا ا   لر   كر ا ا يرت   فري المضرب  ,(2) (1)( الفضش

لررم يجلررس  لررب مرر  كررل األ انرري  كرر ا اجيررت   فرري الكرسرري المضررب   بالرر     الفضررش   ا 
اجيرت   فري   كر ا,يمرا   ا جعرل  لر  فري المسرجد م ضم ال     الفضش،  ك ا اجيت   ف

رر  ,  لقررش المرررأت  رر  فعرر  أبرري ),  كرر ا األيررت   فرري المصرر   المفض   أمررا السرررأ المفض 
ر  ر   اللجرام المفض   الركرا   (5)((4) نيفش رضي ا   نم أنم ج بأس بم  ك ا الاغرر المفض 

رر   لرر ،   رر  م مررد ر مررم ا   (7)(كررر )  رر  أبرري ي سرر  ر مررم ا  أنررم , (6) الركررا  المفض 
الررر ي ج ييلرررص منرررم عرريم ج برررأس برررم با جمررراع  كرررر  أبررر   نيفرررش  (8) أمرررا التم يرررم, ر ايتررا 

 . (10) لب ي ا  ال     الفضش (9)(يأكل)رضي ا   نم أ  
     

                                                
 .الفضش   ال   (  )في  ((1
 .4/922: الادايش عرح البدايش (2)
بالكسررر (  الضرربا  ) جمررم ضرربابش   رري نرردن كالغبررار يغعرري األر  بالغررد ات  :الضرربا   :المضممب ب (3)

معرد د بالضربا  جمرم ضربش   ري  ديدترم العريضرش الترري (  برا  مضرب  )  ،جمرم ضر   قرد جرام أضر  
 .571: المغر . ضب  أسنانم بالفضش   ا عد ا باا (  منم ) يضب  باا  لب اجستعارت 

 (.294/ 15:لسا  العر  )؛ . قفا  ِ لرب  تبْللا الدابش فم فري ْدَيرلتب   صاش  َأ   ْبلال  :اللِّمجا  (4)

 (. )ساق ش م  نسيش  (5)

 (.491/ 1:لسا  العر  )للسَّْرِأ؛ :الرِّكابُ   (6)

 .يكر ( جر)في  ((7
 (.528/ 1:ميتار الص اح )التلبيس     :التَّْمِويهُ  (8)

 .يؤكل(  )في  ((9
 .579: اججناس: ينمر (10)
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,  ن   مرا لل رر  أ  البررد (1)براللب د في سير الفترا ن ج برأس برأ  يسرتر الرجرل  ي را  البيرت 
ينش   فررش ديبراأ ج يقعرد  ليارا  ديبراأ  ج بأس بأ  يك   في بيت الرجل سررير ,(2)(يكر ) للل 

ررل ج يعررر  مناررا،  (5)[ الفضررش]الرر     (4)(مرر )ينررام  لياررا  كرر ا األ انرري  (3)(ج)   ج )للتجم 
مصرل ب كتر   ليرم فري النسرج الملر   أ ) (7)(بس ال ) (6)(بأس أ  يك   في بيت رجل سرير فيم

أ   (9)[ لاد]  لرر  ق ررم  رفرراش مرر  ال ررر    القعرر د  ليررم  اسرتعمالم، (8)(الملر    يكررر ، بسرر م
 .(13)(12)(الكرا يش) (11)(ينبغي)يبا الكلمش متصلش ج  (10)(لم)َي    لب بع  ال ر    تب 

كرررا  قبرررام  (15)(  )للجرر اري  (14) فرري كرا يرررش فضررل بررر  كررانم ر مرررم ا  اتيررا  األقبيرررش      
 .مال أقبيش الرجال كر ت  ل  (16)(بق يفش)

     
                                                

ام يرك  ِلَبداش  معنب :باللبود(1)   ر ا  مر  َلبَّْدتَرم؛ فقرد عرديداش، ِ لصراقا بعريم َألصرقتم عريم  كرل   بعضراش، بعضب
 (.978/ 9لسا  العر  ). تبْفَرشب  التري الل ب د اعتقاا

 (. )ساق ش م   ((2
 (.جر)ساق ش م   ((3
 .في(  )في  ((4
 (. )  ساق ش م  (.ا)في  اعيش  ((5 

 (.    جر)ساق ش م   ((6
 .بسا (  )في  ((7
 (.جر)ساق ش م   ((8
 (.أ    )ساق ش م   ((9

 . عش.ل  لم(  )في  ((10
 .ينتفي(     جر)في  ((11
 .الكرا ش(  )في  ((12

 .574-579: اججناس (13)
التعريفرررات يلرربس فرر ا القمررريص  يبتمن ررا  ليررم، :القبررام بررالفتح اررر   يلرربس فرر ا الايرررا   قيررل :األقبيممة (14)

 .1812ص.الفقايش 

 .  ا( جر)في  ((15
 با(  )في  ((16
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يف اش معا راش  لب لي  ي  المجر س أ  الفسرقش  لاد  (3)(يتي )أمر أ   (2)(اسكا ) (1)( ك ا) 
اا،  كر ا  لاد في أجر  ج أرن أ  يفعل ،  ك ا الييا    ا أبِمرَر برأ  ييري  ا براش  لرب لي  الفس ر

 .(4)مكع  الرجال مم تعريفم
 (5)(ينبغرري) قررال القاضرري ا مررام  كسرر ت أ ررل الي ررا  سررر جام  لجررامام  لررب  رر ا،  ج     

 .(7)أ  يبَيض   يد  أ  رجلم (6)(للصغير)
 
 

 

 

 

 
                                                

 (.    جر) ساق ش م   ((1
 .أعكا (  )في  ((2
 .يتي  ا(  )في  ((3
 .552: الن الل: ينمر (4)

 .ينبغي لم(  )في  ((5
 (. )ساق ش م   ((6
 . 199 رقش  :ال اقعات بع مش ال ا  (7)
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 الفصل الثامن

 في القتل
مبررراح ألنارررم  (3) الم لمرررش فررري الَفْترررَرت (2)(اتالبغررر)  (1) فررري فترررا ن النسرررفي قترررل األ  نرررش

 . في األر  بالفساد (4)(يسع  )
ر مرررررم ا  ياررررررا  قررررراتلام  كررررررا  يفتررررري بكفررررررر  (5) قرررررال السررررريد ا مررررررام أبررررر  عررررررجاع         

                                     . (8)ليس   ا  يتيار عي يي  ج يفتي بكفرِ م (7)( )قال المصن  ر مم ا  . (6)(األ  نش)
امرأتررم، قررد مرررَّ فرري  (10)(تقتلررم) (9)( ررل)امرررأت  لقاررا ل جاررا ا ارراش  أنكررر  ج بين ررش لاررا        

 ،12(11)(فيم) في الفتا ن  سقا  ال لد قبل أ  يستبي  يلقم ج تأام , كتا  ال  ا
 قتررل النملررش تكل مرر ا فيررم  الميتررار أناررا   ا  بترردأت برراأل ن ج بررأس بقتلاررا ،  ا   لررم تبرردأ 
، (15) را فري المرام، قترل القملرش يجر ل بكرل  رالأنرم يكرر   لقاؤ  (14)[ لرب]  اتفقر ا ،(13)يكر  قتلارا

 ا  راقاا بالنار مكر  ،  ك ا   راا العقر  مكرر  ،   ررح القملرش  يرش لريس مر   ريرا األد  
الاررر ت   ا كانررت مؤ يررش ج ينبغرري أ  تضررر  أ تفررر  أ ناررا لكرر  . لكنررم مبرراح، قتررل الجررراد ي ررل  

                                                
 (124/ 1:ميتار الص اح )األْ  ا ب   الجمم األمر  لب الماير الَعْ  ب : األعونة (1)

 .السعات( أ)في  ((2
 (512/ 1:ميتار الص اح ) الضع  اجنكسار :الَفْتَرةُ  (3)

 ( )ساق ش م   ((4
   اب  نصر الصفار اسرمم ا مرد بر  م مرد بر  ا مرد بر  عرجاع البيراري قردم بغرداد  اجرا : أبو شجاع (5)

فر ي فياا    يع  ب  م مرد كترا  العري  لعيسرب بر  م سرب كنجرار  رجرم مر  ال رج فري صرفر فري سرنش 
 .1/22، 5/522:  بقات ال نفيش : ، ينمر988

 .األ  انش(  )في  ((6
 (. )ساق ش م   ((7
 .4/24:  ابدي  اعيش اب   (8)

 (.جر)ساق ش م   ((9
 .يقبل(  )في  ((10
 (. )ساق ش م   ((11
 552 رقش : الن الل: ينمر 12
 .552 رقش : الن الل: ينمر (13)

 (.أ    )ساق ش م   ((14
 .191ال رقش : ال اقعات بع مش الن   (15)
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   بررأ  قريررش فياررا كرر   كايرررت  أل ررل القريررش ضرررر يررؤمر أربررا  الكرر .(1)ترر بح بسرركي   ررادت
 ج   رفم  لب ال اكم  تب يأمر م ب ل   ج ينبغي أ  يتي  في دار  كلبراش يقتل ا ك بام فن  أب ا ب 

 .(3)للسباع  (2)(مالم)كلباش ي رس 
 كرر ا   فرري األجنرراس ج ينبغرري أ  يتيرر   كلبرراش  ج أ  ييررا  مرر  اللصرر ص أ  كيررر م)

 . (5()4)(األسد  الفاد  الضب م  جميم الس باع    ا قياس ق ل أبي ي س  ر مم ا 
رم فا رل القريرش أ  يقتلر ا  (6)(لكرل) في الفتا ن رجل لم كل   ق ر       مرار  يمرر   ليرم يعبض 

 . (8)   ج ف  (7)(صا بم)  ا الكل  فن    َّ    كان ا تقد م ا  لب صا بم يضم  
 في صيد الفتا ن    أمس  في بيتم كلباش     ج ي تاأ  ليم  بجيرانم مر  كلبرم ضررر 
لرريس لاررم منعررم فررن  أرسررلم فرري السرركش فلاررم المنررم فررن  أبررب يرفررم  لررب ال رراكم أ   لررب صررا   

لررر  ألقررري فررري العرررمس ليمررر ت  (11) الفيلرررا (10) كررر ا الدجاجرررش  الج رررش  العجررر ل (9)(شسررربال )
ج يجرر ل  (13)أمررا يررر أ المرررأت ل لرر  الرر را. مسررا  د د القررل جررائل . (12)الديرردا  ج بررأس بررم

 ( 15)(14)( ا  أ لم)  ا في مجم ع الن الل 
 

 الفصل التاسع
                                                

 .194 رقش : ال اقعات بع مش السي   (1)
 (. )ساق ش م   ((2
 .195 رقش : بع مش العي  ال اقعات  (3)

 (. )ساق ش م  نسيش  (4)

 .2/921: الفتا ن الانديش (5)
 .كل(     جر)في  ((6
 (.    جر)ساق ش م   ((7
 .194 رقش : ال اقعات بع مش ال ا   (8)

 .ال يش( أ   جر)في  ((9
 .2/921: الفتا ن الانديش (10)
 (.514/ 1:ميتار الص اح )ن ا     يتفلا الي و م  ضر   التعديد بالضم لفبلَّْياب ا:الفيلق (11)

 .552 رقش : الن الل (12)

 في الفتا ن الانديش  را الفرصاد (13)
 (.    جر)ساق ش م   ((14

 .554 رقش : الن الل (15)
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(مسائل الغيبة)في المتفرقات وفي أوله 
(1) (2)

 

رجل يصل ي  يضرر  . (3)رجل  كتا  أ ل قريش لم يك  كيبش  تب يسم ي ق ماش معر في 
فيرم فرن  أ لرم السرل ا  ليلجرر  فر   (5)(بمرا) كرر  (4)(  ) يضر  الناس باليرد  اللسرا  ج كيبرش 

 .(6) كر مسا ئ أييم المسلم  لب  جم ا  تمام ج بأس بم.  ام  ليم
  -:نوع منه

ليلرب  سرفيا  رضري ا   رنام  (7)(أب  أبري)قال أب  ي س  ر مم ا  كا  أب   نيفش  
فري كرا ي ررش فضرل بر  كررانم ر مرم ا ، التسرميش باسررم لرم يرر كر   (8)(  كرر )  ملا راش كايررراش يمل ر  

فرري  برراد   ج  كررر رسرر لم  ج اسررتعملم المسررلم   تكل ررم المعررايال فيررم  (9)(كتابررم)ا  تعررالب فرري 
 .(10) األ لب أ  ج يفعل

                                                
 (.جر)ساق ش م   ((1
فررا  لررم تكرر  فيررم فباترررا   ا  ,  كررر مسررا ئ اجنسررا   لررب  جررم اجلدرام فرري كيبتررم   رري فيررم : الغيبممة (2)

 . (121التعريفات الفقايش ص)  اجام فا  عتم 

 .195 رقش  :ال اقعات بع مش العي (3)
 .أل (  )في  ((4
 .لما(  )في  ((5
 .192 رقش : ال اقعات بع مش السي  (6)

 .اب ( أ   )في  ((7
 . كر(     جر)في  ((8
 (. )ساق ش م  نسيش  (9)
 .2/418: اعيش اب   ابدي   (10)
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  -:(1)جنس آخر
يجعل الرجل في  نا  بد  الرايش  ج يكرر  أ  يقيرد    (2)(أ ) في الجامم الصغير يكر  

يقيررد   قررال ا  رر ا فرري لمررانام أمررا فرري لماننررا فرر  بررأس بررم لغلبررش األبرراا يص صرراش فرري الانرر د  ج 
 .3بأس بأي  أجر  لب  مل يمر ال مي  ي فاش لاما

رجرل ّجرر بيتراش ليتير  فيررم نراراش أ  بيعرش أ  كنيسرش أ  يبراع فيررم اليمرر فر  برأس برم  كرر ا       
في كل م ضم تعلقت المعصيش بفعل فا ل ميتار    ا في الس اد ج في األمصرار فرن  أ رل 

 .(5)م    داو البيم  الكنايس في األمصار (4)(يمنع  )ال مش 
سر اد الك فرش أمرا فري ديارنرا فيمنعر   مر    رداااا   قال أبر  القاسرم الصرفار ر مرم ا   ر ا فري

 ج برأس بردي ل      .(6)قال ا مام السريسي ر مم ا     الص يح  ندي. في الس اد أيضاش 
 ج يعرا  ر  الغر م   ر  الجاريرش  (7)بدي ل أ ل ال مش المسجد ال ررام  سرائر المسراجد  نردنا

أ  ير بح عرات فري   (10)اح  تفسرير العقيقرشب اجر   ج سرن ش  لكن رم مبر (9)(لريس)أنرم  (8)(بم)يريد 
 . (12)يتي  ضيافش  ي لا رأس  لد  (11)[ ]الي م السابم م   جدت  لد لم 
                                                

 (. كر األانا )جنس ّير ن ع منم ( جر)في  ((1
 .لم (  )في  ((2
 474-479/ 1:الجامم الصغير 3

 (.جر)ساق ش م   ((4
 .1/294:  الجامم الصغير (5)
 .12/92: للسريسي/المبس   (6)

 .479-475: الجامم الصغير (7)
8))

 (. )ساق ش م    
 (.جر)ساق ش م   ((9
المصرباح      لد   قا م  با  قتل  اجسم العقيقش   ي العرات التري تر بح ير م األسرب ع   ا: العقيقة  (10)

 .455:المنير
 (.أ   جر)ساق ش م   ((11

 .2/925: الفتا ن الانديش  (12)
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, (1) في المنتقب كا  أب   نيفش رضي ا   نم ج يكر  نت  العري   ج  لرب  جرم الت رَلي      
نمرا, (1)الت رَلي  كرر  م مررد    ر  م مرد ر مرم ا  مررا ا تراأ النراس  ليرم مر  البنررام ج برأس برم  ا 

 . (2)ر مم ا  م  البنام   ا بنب ما ج ي تاأ  ليم
األكنررررام  (6) ج بررررأس بكرررري   5ج بررررأس بررررم (4)(بررررال بمر) (3)أ ررررل القريررررش أببتَلرررر ا بالدياسررررش

يصائاا) يصام الباايم  الار ت (7)( ا   .(8) ا 
دم مكرررر    لاررر ا يكرررر  كسررر   يصرررام بنررري ّ.  ج برررأس بكررري  الصررربيا    ا كرررا  لررردام 

 .(10)  في عرح ال  ا يا سبيجاني ر مم ا (9)[ا مام القاضي] كر  اليصيا  
 قرال  ي يكر  كسر  اليصريا  مر  بنري ّدم  ملكارم  اسرتيدامام في عرح األسبيناكيف 

أب   نيفش رضي ا   نم ل ج استيدام الناس  يا م لما أيصا م ال ي  ييصر نام فيكر    لر  
 . (13()12) لب ا يصام  أنم مكر   ألنم مبْاَلم (11)اش ت رق

المرأت   ا  لقت رأساا    كا  ل جرم أصراباا ج ,(1) ج بأس باق  أ   ال فل م  البنات      
 .(2)ج بأس بم،  ا   كا  للتعببم بالرجال يكر 

                                                
 .1/945: اعيش ال  ا ي  لب مراقي الف ح (1)

 .2/922: الفتا ن الانديش (2)

 َمَداَسررررشال   الم ضررررم فاْنررررَداَس  ِدَياَسررررشش  يد سررررم ال عررررام  داس قررررال بررررا  مرررر  برجلررررم العرررريم َداَس  :لدياسممممةا(3)
 (.21/ 1:ميتار الص اح )بالفتح

 (.جر)ساق ش م   ((4
 .197 رقش  : ال اقعات بع مش الن    (5)
 (.549/ 1:ميتار الص اح )الَكي   الد ام ّير يقال    َفأْكَتَ ن َكيًّا يك يم َكَ ا ب : بكي   (6)

 (. )ساق ش م   ((7
 .192: ال اقعات بع مش الن    رقش(8)

 . القاضي األمام(  ) في ( أ)ساق ش م   ((9
 .951عرح ال  ا ي ال رقش  (10)

رْيدَ  الرجرل َأ ررا  .  الَفرال   ال  ْراب : تطرقا    (11)  برم َمررَ ل ِ  ا لفر   فر   َأْ رَرا  .  ِ بالرش لرم َنَصر  ِ  ا الصَّ
 (.11/554:لسا  العر  )َ ْر ش، فري لريبْلِقرَيم

لسرا  العرر  )الررمبالش،،  اجسرم َأ رافرم، مر  عريئاش  َأ  َمر اكير  َأ   أب َنم َأنَفم َجَد ت   ا بالقتريل َماَْلت :ُمْثَله(12)
:11/212.) 
 .449: ميتصر ال  ا ي (13)
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،  ج (5)(4)(يبسَت َسررر )ج يكرررر  الفررررار  لرررب الفضرررام برررل  (3)رجرررل فررري بيرررت أي ترررم الللللرررش     
رجررل . (7)راكبرراش بعررد أ  ي يررا  لرر  فررن  لررم ي ررا يكررر   مرر ج    بررأ  يمعرري الغرر م  (6)(بررأس)

في ال ريا مرام فر  برأس بالمعري فري أر   (8)(أ )يمعي في ال ريا فلم يجد مسلكاش بسب  
 (11)(الميترار)فري البلردت  كيرر  لر   (10)السرؤال  ر  األيبرار الم دارش. (9)الغير لا   الضر رت

 .أنم ج بأس با ستيبار  األيبار   ا رأ ا الا ل يكر  أ  يعير ا  ليم
ر َّ يعنري البعيرر،  فري ال رافر يعنري الفررس  (12)(فري) السباا يج ل في أربعش أعريام       اليب

نمررا يجرر ل  لرر    ا كررا  . يعنرري العررد  (13)(باألقرردام) البغررل،  النصررل يعنرري الرمرري،  المعرري   ا 
   ا د بأ  قال    سبقتني فل  ك ا  ا   سبقت  ف  عيم لي  لي ، أ  البدل معل ماش في جان

 لب القل  أما   ا كا  البدل م  الجانبي  فا  قمار   رام،  ج   ا أدي  م ل ش بيناما، فقرال 
                                                                                                                                                   

 .199 رقش :ال ا ال اقعات بع مش  (1)
 .552 رقش : الن الل (2)

ْلرلال: الزلزلمة (3) لسررا  )َفرررَتَلْلَلَلتْ  بالكسرر ِلْلررلاجش  اأَلرَ   اللَّرمب   َلْلرَللَ   ِلْلرلاجش  َلْلَللررشش  َلْلَللرم  قرد العرريم ترر ري  اللَّ
 (.11/918:العر  

 .يست  ( جر)في  ((4
 .558ال رقش : الن الل (5)

 (.جر)ساق ش م   ((6
 .557 رقش : المصدر نفسم (7)

 .  (  )في  ((8
 .199 رقش : ال اقعات بع مش ال ا  (9)
ررْ َدااتِ    ِ يراكم: الر ديو فري :المحدثة(10) ررْ َدَاشٍ  جمرمب  األبمر ر، مب لسرا  ) َمْعرب فراش  يكر  لررم مرا   ري بالفتررح، مب

 (5/191:العر  

 . الميتار(  )في  ((11
 (.جر)ساق ش م   ((12
 .  األقدام(  )في  ((13
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فل  ك ا  ا   سبقت  فلي ك ا،  ا   سبا الاالو فر  عريم  (2)(سبقتني)    (1)(مناما)كل  ا د 
 .(3)عيم لم

 كر ا يجر ل أيضراش , الجر ال ال رل ج اجسرت قاا فننرم ج يسرت ا بار ا عريئاش   المرراد مر   
نمرررا يجرر ل (4)(كرر ا)مررا يفعلرررم األمرررام   ررر  أ  يقرر ل أيكرررم َسررَبا فلرررم  فرري األعررريام  (5)[ ررر ا]،  ا 
 6)األربعش ألنم لم َيِرد بم األار  ج في     األربعش

أنرم ج برأس  (8)(الصر يح  )بع  المعايال ر مم ا   (7)(كر )بأبي بكر  كير   ابنمرجل َكن ب  
  .(10()9)بأس بم  يست   القيل لش

 
  

 
 

 

 

                                                
 (.جر)ساق ش م   ((1
 .أسبقني(  )في  ((2
 .198 رقش : ال اقعات بع مش السي   (3)

 . ل ( أ)في  ((4
 (.أ)ساق ش م   ((5
 .5/92: الفتا ن ال ل اجيش (6)

 .يكر ( أ    )في  ((7
 .الص يح( أ   جر)في  ((8
 المايررت فري النر م   ري أيضرا القضرْيل لشٍ  يمعنرب يكر    قرد القائلرش  نرد أتانرا يقرال ايرتمال القاِئلشب  :القيلولة(9)

 (.599/ 1:ميتار الص اح )أيضا َقْيلب َلشش    باع با  م  قال تق ل
 .198 رقش : ال اقعات بع مش الن    (10)



 
 

 
 

- :فصول  ثالثةوهو يشتمل على 
 

 

 ةب  في جواز اله   : الفصل األول 

 ةب  في الرجوع عن اله  :   الفصل الثاني

 .اإلحاللو اإلباحة الحظر و في:  الفصل الثالث 

 

 كتاب

 ةب  اله  
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ةب  كتاب اله   
(1)

 

 :هذا الكتاب يشتمل على ثالثة فصول
 .في جواز الهبة : األول   
 .الهبة (2)(عن )في الرجوع :  والثاني 
 .اإلحالل اإلباحة (3)[مسائل]  في:  والثالث  
 وهو مشتمل على ثالثة أجناس:  الفصل األول 
 في هبة العين وفي ألفاظ الهبة : األول  

 دين وفي آخرها هبة المهرفي هبة ال:  والثاني
 .في الهبة من الصغير:  والثالث 

                                                
وقاد يكاون باالعين وقاد يكاون ، التبارع بماا ينتفاه بام الموهاوب لام  الهباة( : و هاا ب ) كتااب الهباة :الهبة  (1)

وقاد يكاون بغيار الماال يواال وهاب لام عبادا ووهاب لام ماا عليام مان الادين ووهاب لام جرمام وتوصاير   ، بالدين
: الشاور )ساور  { يهاب لمان يشاان ثناثاا ويهاب لمان يشاان الاذكور } ووهب اهلل لم ولدا صالحا قال اهلل تعاالى 

والموهبااة نواار  يسااتنوه فيهااا المااان وأوهااب لااي كااذا أن ارتفااه وأصاابم فااالن موهبااا لكااذا أن معاادا لاام (94االيااة 
قادرا عليم وأوهب لم الشين أن أمكن وتيسر ويوال دام وقال الشاعر يصف رجال منعماا عظايم الوفاا  اخم 

ود التمااار الخواصاار أوهباااع لااام عجاااو  مسااامونة وخميااار أوهباااع أن أمكناااع أن داماااع لااام عجاااو  والعجاااو  أجااا
بلباااة : ينظااار.مسااامونة مخلوباااة بسااامن والخميااار الخباااز واالتهااااب قباااول الهباااة يواااال وهباااع لااام كاااذا فاتهبااام 

 .731:البلبة
 في( جا)في  (2)

 (.أ و جا)ساقبة من  (3)
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 الفصل األول
   في جواز الهبة

 -:الجنس األول
فيما يحتمل  المشاعحتى ال يجوز هّبة  (1)اإلقرارشرايب الهبة  وفي األصل ومن

, يجوز (4)كان ال يحتمل الوسمة (3)(فإن)، (2)(ونحوهما)الوسمة كالبيع والدار و االرض 
وعندهما , عند أبي حنيفة)ولو وهب دار  من رجلين ال يجوز  (5)الَرَحيو , والبير, امكالحمّ 
 .(6)(يجوز
وأبااي )ولااو قااال وهبااع الاادار منكمااا ثلثهااا لهااذا وثلثاهااا لهااذا ال يجااوز عنااد أبااي حنيفااة       
علااى هااذا فااإن وهااب  ينوالصاادقة علااى الفوياار , ر ااي اهلل عنهمااا وعناادهما يجااوز (7) (يوسااف

ولاو وهاب نصاف . ولو وهب نصف الدار من رجل ثم قسم وساّلم جااز ,رجل جاز رجالن من
يجااوز قياال هااذا قااول أبااي حنيفااة ر ااي اهلل عناام بنااان علااى أناام ال ياار   (8)[ال]العبااد ماان رجاال 

                                                
قاال نكاروا لهاا عرشاها } اإلقرار بالشين تورير  و د  ثنكار  وهو تنكير  أن تغيير  قاال اهلل تعاالى  :اإلقرار (1)
ن كاااان } بوولااام تعاااالى  ، اساااتدلوا علاااى اعتباااار اإلقااارارو  ، أن غياااروا والتنكااار التغيااار(97:النمااال )ور  سااا{  وا 

اإلمااالل  (282البواار  ) {الااذن علياام الحااا ساافيها أو  ااعيفا أو ال يسااتبيه أن يماال هااو فليملاال ولياام بالعاادل 
وقاال فاي { فليملال وليام بالعادل }  اإلمالن يوال أمل يمل ثماالال وأملاى يملاي ثماالن قاال اهلل تعاالى فاي األول

،  التعريفاااع الفوهياام 701: بلبااة البلبااة : ينظاار( . 5: الفرقااان){ فهااي تملااى علياام بكاار  وأصاايال } الثاااني 
 .00ص 

 .ونحوها( جا)في   (2)

 .ثن( جا)في  (3)

بالكسار   الوسمة ثفاراز النصايبين أو األنصابان مان حاد  ارب والوسام بفاتم الوااف كاذل  والوسام :لقسمةا (4)
النصيب وقاسم فالن فالنا وتواسم فالن وفالن واقتسما كذل  واالقتسام بلب الوسمة وسؤالها والتوسايم تبياين 

 .727: ينظر بلبة البلبة.األقسام والتوسم مباوع لم واالنوسام مباوع الوسمة 
 .072/ 79:لسان العرب  بها، ُيْطَحنُ  التـي :َحىر  ال (5)

 .ندهما وعند محمد يجوزال يجوز ع( ب)في   (6)

 (.أبي يوسف( ) ب، جا)ساقبة من نسخة  (7)

 (.أ و جا)ساقبة من  (8)
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وِهاارون  (2)(رباايّ )، ولااو وهااب نصااف ثااوبين أو نصاف عشاار  أثااواب مختلفااة  (1)قسامة الرقيااا
ألنهاا ال توسام فاإن كاناع مان ناوع واحاد لام يجاز ثال  مختلفة جااز نصف ذواعأو  (3)(ومرون)

 (4). موسومًا 
 (6)(فاإن)حصاتي مان الاربم  (5)وهبع من ثذا قال أحد الشريكين لصاحبم  وفي الفتاو 

نو )لم يصم ،   (7)قائماً  كان المال (6)(فإن)  (9).استهلكم الشري  صم (8)(ا 

                                                
والارا بالكسار العبودياة وهاو مصادر ، را الشين يرا من باب  رب خالف غلاظ فهاو رقياا  : الرقيق (1)

 را الشااخص يااارا مااان باااب  ااارب فهاااو رقيااا ويتعاااد  بالحركاااة وبااالهمز  فيواااال رقوتااام أرقاام مااان بااااب قتااال
وأرقوتم فهو مرقاوا ومارا وأماة مرقوقاة ومرقاة قالام ابان الساكيع ويبلاا الرقياا علاى الاذكر واألنثاى وجمعام 

شحيم وأشحان وقد يبلا على الجمه أي اا فيواال عبياد رقياا ولايس فاي الرقياا صادقة أن فاي : أرقان مثل 
 .205: المصباح المنير.عبيد الخدمة 

 نبي( ب)في  (2)

 (.جا)ساقبة من  (3)

 .15-72/54: ينظر المبسوب (4)

األلفااااظ التاااي تواااه بهاااا الهباااة و اااعا وناااوع تواااه بااام الهباااة كناياااة وعرفاااا وناااوع يحتمااال الهباااة  :وهبـــن منـــ  (5)
وهباااع هاااذا الشاااين لااا  أو ملكتااام منااا  أو جعلتااام لااا  أو هاااذا لااا  أو : أماااا األول فكوولااام. والعارياااة مساااتويا

وولاام كسااوت  هااذا الثااوب أو أعمرتاا  هااذ  الاادار فهااو وأمااا الثاااني فك. أعبيتاا  أو نحلتاا  هااذا فهااذا لاا  هبااة
كااذا لااو قاال هااذ  الاادار لا  عماارن أو عماار  أو حياااتي أو حياتا  فااإذا مااع فهاو رد علااي جااازع الهبااة . هبام

 .وببل الشرب
. فكوولم هذ  الدار ل   أو ل  حبس ودفعها ثليم فهي عارياة عنادهما وعناد أباي يوساف هاي هبام: أما الثالث

 .015/ 9:الفتاو  الهندية . رخسيكذا في محيب الس
ثنماا العماار  التاي أجازهاا رسااول اهلل : عان جاابر.)هاي مان حااديث رساول اهلل صالى اهلل عليام وساالم: أعمرتا 
 0/7291أخرجام مسالم ( هي ل  ما عشع فإنها ترجه ثلاى صااحبها: هي ل  ولعوب ، فأما ثذا قال:أن يوول
نااااوع ماااان الهباااام : والُعماااار (. 2125)باااارقم  5/208وأخرجاااام البخااااارن أصاااالم فااااي صااااحيحم ( 7125)باااارقم 

 ((.عمر)المصباح )وجعلع ل  سكن الدار عمر  : مأخوذ  من العمر كأن يوول
 .ان( ب و جا)في  (6)

 .533/ 72:لسان العرب  ،َيْرجم ال َسوان مثواالً  كان ِثذا قائم ِدينار   :قائما  (7)
 .فإن( جا)في  (8)

 .788:ة الورق: الواقعاع بعالمة الواو  (9)
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عام درهماان قاال الصحيم أنم يجاوز،  ولاو كاان م, رجل وهب لرجلين درهمًا صحيحًا  
ن كاناااا مختلفاااين  الرجااال وهباااُع منااا  درهماااًا منهماااا ثن كانااا , (1)(جااااز)مساااتويين ال يجاااوز،  وا 

وفاي الوجام الثااني , تناولع أحاديهما وهاو مجهاول (2)(الهبة)والفرا بينهما أّن في الوجم األول 
  (4).ال يحتمل الوسمة مشاع (3)(هوف)تناولع قدر درهم منهما 

ثن بااّين , أيهمااا شاائع فلاا  وانخاار إلبناا  فااالن (5)[لاام]وبين وقااالرجاال دفااه ثلااى رجاال ثاا
ن لم يبين حتى ثفترقا ال يجوز  (6).الذن لم قبل أن يتفرقا جاز وا 
فوااال لاام وهبااع مناا  أحااد  (7)َغَلااةرجاال لاام علااى آخاار ألااف درهاام نوااد بيااع المااال وألااف درهاام 

لى ورثتم بعد موتم, المالين جاز  (8).والبيان ثليم وا 
الهباة وببال الشارب  (صاّحع)يعتوام  هب عبد  مان رجال علاى أنل رجل و وفي األص 

ولااو وهااب علااى أن الموهااوب لاام بالخيااار ثالثااة أيااام ثن ثختااار الهبااة قباال أن يتفرقااا جاااز،   (9)
 (11).على أنم بالخيار ثالثة أيام صّم األبران وببل الخيار (10)أبرأ  عن الدينولو 

هااو (12)(و)لاا  للموهااوب لاام بااالوبض الميثبااع الهبااة الفاسااد  م اامونة بااالوبض أّمااا ال 
 (1).المختار

                                                
 .يجوز( ب)في  (1)

 (.جا)ساقبة من  (2)

 .وهو( ب و جا)في  (3)

 .784الواقعاع بعالمة العين الورقة  (4)

 (.أ و جا)ساقبة من  (5)

 .052: العيون: ينظر  (6)
بااالفتم كاال مااا يحصاال ماان ريااه ارض أو كرائهااا أو أجاار  غااالم ونحااو ذلاا  وأي ااا مااا ياارد  بيااع  :الغلــة (7)

. الغلاااة هاااي التاااي تاااروي فاااي الساااوا فاااي الحاااوائ  الغالياااة: قاااال النسااافي. جاااار مااان الااادراهمالماااال ويأخاااذ  الت
 .758التعريفاع الفوهية ص

 .784الواقعاع بعالمة الواو الورقة  (8)

 .72/41: السرخسي/المبسوب (9)
ــ ين (10) ــراع  ــن ال  أن جعاال المااديون بريئااا ماان الاادين، واصاال البااران  الااتخلص و التفصااي ممااا يكاار  :اإلب

 .75التعريفاع الفوهية ص. مجاورتم
 .052: عيون المسائل (11)
 (.جا)ساقبة من  (12)
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فاااي بااااب الاااواو والصااادقة  (2)كااام[و]رحمااام اهلل فاااي الفتااااو   كاااذا قاااال الصااادر الشاااهيد 
 .(4).كالهبة الفاسد  (3)(الفاسد )

  -:نوع منه
رجاال وهااب جاريااة إلمرأتاام والجاريااة فااي الاادار وليسااع بح اارتهما فوالااع  وفااي المنتوااى
 (5).تكون بح رتهماقبلع لم تجز حتى 

لااو كااان العااين عناد الموهااوب لاام وديعااة فوااال وهبتُام لاا  فوااال قبلااع ولاايس  وفاي األصاال      
 . (6)ذل  بح رتهما ملكم وهو قبض

ن كاان  (7)وفي الزياداع  ثذا قبض الموهوب لم  الموهوب بعاد اإلفتاراا ثن كاان باأمر  صام وا 
نخار وهباُع منا   (8)(قاال)لاو  وفاي الفتااو .ي المجلس صّم بأمر  وبغير أمِر ِ وف.بغير أمر  ال

 (10)(يوابض)بح ار  الواهاب ولام يوال قبلاع صام ولاو لام  (9)(لام)هذا العاين فوابض الموهاوب 
وقاال أباو يوساف رحمام اهلل ال  (11)قاب ااً يصاير  -:رحمام اهلل قب ع قال محماد -:ولكنم قال

 (12). يصير قاب اً 
 

                                                                                                                                                   
 .2/518: حاشية ابن عابدين (1)
 (.أ و جا)ساقبة من  (2)

 (.جا)ساقبة من  (3)

 .747الورقة : الواقعاع بعالمة الواو  (4)
 .72/59: السرخسي/المبسوب (5)
 .صدر نفسمالم (6)
اع ابااو المحاساان الحساان باان الوا ااي باادر الاادين منصااور باان شاامس الاادين ابااي شاارح الزياااد :الزيــا ان  (7)

ماااان ( هااااا542ع )الواسااام محمااااود بااان عبااااد العزيااااز االوزجنااادن المعااااروف بوا ااااي اماااام فخاااار الاااادين خاااان 
 .9353رقم -االوقاف العامة في بغداد مكتبة مخبوباع

 .وقع( جا)وهب و في ( ب)في  (8)

 (.ب)ساقبة من  (9)

 .ب ميو( ب)في  (10)

قابض عليام بياد  ثذا  ام عليام أصاابعم وقابض الشاين أخاذ ، وهاذا الشاين : خالف البسب يوال :قبض (11)
 .713التعريفاع الفوهية ص. في قب ة فالن أن في ملكم وتصرفم

 .747: الواقعاع بعالمة الواو الورقة  (12)
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- :نوع منه
لواهاب ثام وهاب المتااع بعاد ذلا  ثن ل (2)فيها متاع (1)(و)لو وهب الدار  وفي الزياداع

ن وهبهاااا  ثن وهاااب الااادار ولااام يساااّلمها حتاااى وهاااب المتااااع وساااّلمها ثليااام جملاااة جاااازع الهباااة وا 
  (3).وسّلمها ثم وهب المتاع لم تجز الهبة

رجل وهب لرجال ثياباًا فاي صاندوا موفال ودفاه الصاندوا ثليام فهاو لايس  وفي المنتوى
فيهاا متااع أو هاو سااكنها بعيالام أو  (4)(بادار ولام)ابان لام صاغير رجال تصادا علاى . بوابض

 (6)(بأجااز )عنها جازع الهبة ولو كانع الدار فاي ياد رجال  (5)(ُيَورّ )فيها ساكن بغير أجر ولم 
  .(7)لم يجز الصدقة (6)(بأجاز )

, بمتاااع الواهااب جاااز (8)(مشااغولة)وفااي الفتاااو  رجاال وهااب إلبناام الصااغير دارًا والاادار 
ساااكنها ال يجااوز عنااد أبااي حنيفااة ر ااي اهلل  (9)(واألب)علااى ثبناام الصااغير ولااو تصاادا باادار 

والمارأ  ,  قاول محماد رحمام اهلل فاي المنتواى (10)(ذكرنا)وما , عنم وعندهما يجوز وعليم الفتو 
  (11).معها تصم الهبة كناثذا وهبع الدار من زوجها وهي ساكنة فيها والزوي س

  
                                                

 (.ب)ساقبة من  (1)

عيساااى مبياااه التجاااار مماااا يصااالم لالساااتمتاع بااام كااال ماااا انتفاااه بااام وعااان علاااي بااان ( المتااااع : )  المتـــاع (2)
) و ( أمتعام ثمتاعاا ) وهاو مصادر ،فالبعام متاع والبز متاع وأثاث البيع متااع قاال وأصالم النفاه الحا ار 

ولماااا فتحاااوا } كالساااالم مااان سااالم والماااراد بااام فاااي قولااام تعاااالى ( متاااه ) قلاااع والظااااهر أنااام اسااام مااان ( متاعاااا 
ومتعاة ) بم عن الذكر وما قالم محمد في تفساير المتااع مثباع فاي الساير  أوعية البعام وقد يكنى{ متاعهم 

 .905: المغرب.البالا ومتعة الح  ومتعة النكاح كلها من ذل  لما فيها من النفه أو االنتفاع ( 

 .785: الواقعاع بعالمة النون الورقة  (3)
 .دارًا ولم( ب)في  (4)

 .ينو( جا )في   (5)

 .بأجار ( جا)في   (6)

 .711:الورقة : النوازل (7)
 .مشغول( جا)في  (8)

 .األبن( جا)في  (9)

 .ذكر( ب)في  (10)

 .711:الورقة : النوازل (11)



 كتاب الهبة يقيالقسم التحق
 

 
021 

  -:نوع منه
مار  وهبام مان رجال أو رهنام وأ (1)(حتاى)شتر  عبادًا ولام يوب ام لو ث بيوع الفتاو وفي 

يكاون هباة ( ن غاالم تاراايا) وقاد ذكرناا فاي كتااب البياوع رجال قاال نخار , بوب م فوب م جاز
فإقرار وقد مّر في كتااب اإلقارار ولاو قاال جمياه ماا أملكام ( تراسع) ويشترب الوبض ولو قال 

  .لفالن فهذ  هبة حتى يشترب الوبض
دفاه ثلاى رجاال ثوباًا وقاال لام ألاابس نفسا  ففعال يكااون هباة ولاو دفاه ثلياام دراهام وقاال لاام رجال 

 وفي السير الكبير لو قال المأمور دفعتها ثلّي صلًة , (2)أنفوها يكون قر اً 
 . (4)في الدفتر الثاني (3)الَسبَّاياهذا في باب , وقال هو قرض
 في هبة ال ين  -:الجنس الثاني

ن لم , استحساناً  (6)(جاز) (5)(بوب م)لى رجل من رجل وأمر  رجل وهب دينًا لم ع وا 
ولو باع الدين من رجل ال يجوز ولو باعم من المديون أو وهبم , (7)لم يأمر  بالوبض ال يجوز

أمرتم بالوبض  (10)(و) (9)(أبيها)والبنع لو وهبع مهرها من , (8)وهبم منم جاز
  (12).(11)(جاز)

                                                
 (.جا)ساقبة من  (1)

 .5/184: حاشية ابن عابدين (2)

سبيع العدو سابيا مان بااب رماى واالسام السابان وزان كتااب والوصار لغاة وأسابيتم مثلام فاالغالم :  السبايا (3)
عبياة وعباياا وقاوم سابي وصاف بالمصادر قاال : مسابي والجارياة سابية ومسابية وجمعهاا سابايا مثال سابي و 

األصامعي ال يوااال للواوم ثال كااذل  ويواال فااي الخمار خاصااة سابأتها بااالهمز ثذا جلبتهاا ماان أرض ثلااى أرض 
 .225:يرالمصباح المن.فهي سبيئة وسبأ اسم بلد باليمن يذكر فيصرف ويؤنث فيمنه سميع باسم بانيها 

 .5/184:حاشية ابن عابدين (4)

 .لوب م( ب)في  (5)

 .يجوز( جا)في  (6)

 .7/010:لسان الحكام (7)

 .8/927:حاشية ابن عابدين (8)

 .ابنها(  جا)في   (9)

 .ان(  جا)في  (10)

 ]صحع [ .في النسخة ب، جا (11)

 .7/013: لسان الحكام (12)
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يوال َقِبلاع حتاى مااع  (2)(فلام) ال لم موال  قد وهبتم من وديعة فو (1)(عبد )رجل في يد       

الذن لي علي   (5)(ديني)قد أبرأت  من  (4)(لم)الغريم  (3)[لم] ولو قال, ماع العبد فإنم للواهب
 .(6)علي  فلم يول قبلع حتى ماع فهو برئ من الدين

اا لا  علاّي فواال قاد أبرأتا  مان ديناي عليا  فوا (7)[لام]ولو قاال   ال ال الغاريم أبرأناي عمَّ
وأصال ,(8)[لا  ولام يوال الماديون قبلاع ال يكاونولو قاال لغريمم وهباع ديناي ] ,برننأقبل فهو 

ال  (10)(والتمليا )ألنم تمليا   (9)(قبول)من غير )هذا أن هبة الدين مّمن عليم الدين ال تصّم 
 (أمااا ثبااران المااديون ماان الاادين يصااّم ماان غياار قبااول (11)(ملاا تبال)ال يااتم ثاّل 

 ولكاان يرتااد (12)
 .(13)ولو أبرَأ الكفيل ال يرتّد بالرد وهبة الكفيل يرتّد بالرد.بالرد

ه لااو أباارَأ الوكياال بالشااران فاارّدُ  يرتااّد ألناام تملياا  ولاايس بإسااواب ولهااذا كااان لاام ئو البااا 
الرجااوع علاى الموكاال وهال يشااترب لصاّحة الاارّد مجلاس اإلبااران أختلاف المشاااي  فياام  (14)(حاا)

                                                
 .عبد( ب)في  (1)

 .ولم(  ب و جا)في  (2)

 (.أ و جا)اقبة من س (3)

 (.ب)ساقبة من  (4)

 .الدين( ب)في  (5)

 .72/12المبسوب  (6)

 .ساقبة من نسخة ب (7)

 (.ب و جا)وساقبة من ( أ )في حاشية   (8)

 .قبولم( ب)في  (9)

 (.جا)ساقبة من  (10)

 .الممل ( جا)في  (11)

 (.ب)ساقبة من  (12)

 .42/ 23: ينظر المبسوب للسرخسي ( 13)
 (.ب)ساقبة من  (14)
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أن هبااة الاادين ال  (1)(فااي نسااختم)رحماام اهلل  مااام السرخساايوذكاار اإل.هااذا فااي شاارح الشااافي 
 .(2)يصّم من غير قبول من المديون

فاي شارح قال المصنف رحمم اهلل هذا قول زفر رحمم اهلل فكأنم أختاار قولام وماا ذكار  
 .((3))قول أصحابنا الثالثة رحمهم اهلل وعليم الفتو   الشافي

عليا  فواال المكاتاب ال أقبال عتاا المكاتاب  رجل قال لمكاتبم وهبُع مالي وفي الفتاو 
 (5)(يرتّااد)ماان غيار قبااول،  و (4)(ال تصام)والماال دياان عليام ألّن هبااة الادين مّماان عليام الاادين 

 (9).العتا (8)(ثنتواض (7)(حا)في  الهبة)ثنتواض أقبل لم يظهر  (6)(ال)بالرد وبوولم 
      هبة المهر  -:وما يتصل بهذا

وهبااع مهاارن مناا  وهااي ال تحساان العربيااة  (10)(قااولي)ل إلمرأتاام رجاال قااا وفااي الفتاااو   
فوالع ذل  ال تصام ،  بخاالف الباالا والعتااا يعناي فيماا ثذا أمار الرجال ثمرأتام حتاى قالاع 

دن فواااال ذلااا  وقاااه الباااالا بّلواااع نفساااي أو قيااال لرجااال قااال بّلواااع ثمرأتاااي أو أعتواااع عبااا
ولهذا لاو ,(11)(ب لوقوع البالا والعتااوالفرا أّن الر ى شرب جواز الهبة وليس شر ),والعتاا

وقاال , ولاو ُأكار  علاى الهباة َفَوهاب ال يصام, الباالا والعتااا (12)(يواه)بّلا مكرهاًا أو أعتاا 
 . (13)الفويم أبو الليث رحمم اهلل عندن ال يوه البالا أي ًا ثذا كان معروفًا بالجهل

                                                
 (.جا)ساقبة من  (1)

 .80/ 72:ينظر المبسوب للسرخسي  (2)
 .72/12: المصدر نفسم (3)
 .تصم( جا)في  (4)

 .ترد( ب)في  (5)

 .لم( ب و جا ) في النسخة (6)
 (.جا)ساقبة من  (7)

 (.ب)ساقبة من  (8)

 .8/539: حاشية ابن عابدين (9)

 .قول( جا)في  (10)

 .ساقبة من نسخة ب (11)

 .وقه( ب)في  (12)

 .780ورقة : ، الواقعاع بعالمة النون715ورقة : النوازل (13)
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انخار وهباع وقاال هاو قبلاع رجل قال نخر على وجم المزاح َهب لي هذا الشين فوال      
 (1).وسّلم ثليم جاز

 فاادان توبااا)َهااب لااي جاريتاا  فوااال انخاار  (2)(نخاار(رجاال قااال  وفااي مجمااوع النااوازل       
وكذا لو قيل ألحاد اإلبناين أن أخاا  وهاب مهار األم , ال يملكها (4)(وريغ نيسع)قال أو  (3)(دا

اسااع كاام مااا وَيرابيااا  (5)(بااود رئااي )هااوون ماراجنااان بااد ) األم ماان األب مااا تصاانه أنااع فوااال
 .ال يكون هذا ثبران للمهر (6)(ذاريم 

 
ئز  يملكهاا ثذا رجل قال لغير  خذ هذ  األمُة ل  قال أباو يوساف رحمام اهلل هاذ  هباة جاا

لا  حاالل ال يكاون هباة ثال أن يكاون قبلام كاالم يساتدل بام علاى أنام  (7)(هاي)ولو قاال  ,قبض
 (8).فرجها فهي هبة يملكها ثذا قبضولو قال وهبع ل  .  أراد بم الهبة

 

ثماااارأ  قالااااع لزوجهااااا وهبااااع مهاااارن مناااا  علااااى أّن كاااال ثماااارأ  تتزوجهااااا  وفااااي الفتاااااو 
  (10).ثن لم يوبل الزوي الهبة ال تصم الهبة تجعل أمرها بيدن (9)(عليّ )

 
ن َقِباااَل أن  (1)(ال تصاام)الجاااواب المختاااار أنااام  (11)(ذكرناااا)وقااد   (2)(يجعااال)مااان غيااار قباااول وا 
ن لم يجعل كاذل  عناد الابعض, ها بيدها فالهبة ما يةأمر   والمختاار أن المهار يعاود وعلاى, وا 

                                                
 .788ورقة : الواقعاع بعالمة الواو(1)

 .لآلخر( جا)في (2) 

 .فدا : معناها بالعربية (3)

 .غير مؤسف :معناها بالعربية(4)

 .نبود ( ب)في  (5)

 .لم يكن لنا والد هكذا كي نظلمم:معناها بالعربية (6)
 .مني (جا)في  (7) 

  .9/015: الفتاو  الهندية(8)

 (.ب و جا)ساقبة من (9) 

 .785الورقة : ، الواقعاع بعالمة الواو 711ورقة : النوازل: ينظر (10)

 ذكر( ب)في  (11)
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أو علاى أن  (4)يالو قالع وهباع مهارن منا  علاى أن ال تظلمناي أو علاى أن تّحا  لا (3)(هذا)
ن لم يكن هذا شربًا في الهبة ال يعود المهر  (5).تهب لي كذا وا 

م قااال ثن وهبااع مهاار  منااي بعثتاا  ثلااى رجاال منااه ثمرأتاام عاان المسااير ثلااى األبااوين ثاا
فوهبع البعض وأوصع بالبعض للفواران فلام يبعثهاا ثلاى أبويهاا فالهباة بابلاة ولاو بعثهاا  أبوي 

لم يذكر في الكتاب وتعليل الفويم أبي الليث رحمم اهلل يادل علاى أن الهباة بابلاة ألنهاا بمنزلاة 
 .(7)بخالف ما توّدم (6)المكرهة
ثذا َخّوف ثمرأتام ب ارب حتاى وهباع مهرهاا ال يصام ثن كاان  األئمةوفي فوايد شمس        

  (8).قادرًا على ال رب

                                                                                                                                                   
 .تصم( جا)في   (1)

 .جعل( ب و جا)في   (2)

 (.جا)ساقبة من  (3)

 .]تح  بي [في النسخة ب (4)

 .781 الورقة: الواقعاع بعالمة الواو  (5)

اإلكرا  هو ثجبار احد على أن يعمل عمال بغير حا من دون ر ا  باإلخافاة ويواال لام المكار   :ألمكرهه (6)
 (00التعريفاع الفوهية ص)

 .781الورقة : الواقعاع بعالمة الواو: ينظر (7)

 .0/770: ، حاشية ابن عابدين0/717: البحر الرائا (8)
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 هبة الصغير -:جنس منه
ولاو , رجل لم ثبن صغير فغرس لم كرماًا ثن قاال جعلتام إلبناي يكاون هباة وفي الفتاو 

رّدد فاااألمر متاا (2)(فاالن)ولااو قاال اغاارس باسام ثبنااي  (1)(ال يكاون هبااة أبناايجعلتاام باسام )قاال 
لى الصّحة أقرب  (3).فهو بمنزلة قولم جعلتم باسم ولدن (بشمان برخويش كردم)ولو قال , وا 

صام وياتم بلفاظ اهلل هبة الرجل من ثبنام الصاغير ت رحمم وفي نسخة اإلمام السرخسي 
 .(6)في يد موَدعم أو المستعير منم (5)(أو)في يد   (4)(لكونم)واحد ويكون األب قاب ًا لم 

و مشااترن شااراًن فاساادًا لاام يجااز وهااذا ثذا أعلماام أ (7)ماارتهنكااان فااي يااد غاصااب أو ولااو       
وأشااهد علياام واإلشااهاد للجحااود واإلعااالم الزم بخااالف مااا ثذا كااان اإلباان بالغااًا حيااث يشااترب 

ن كان في عيالم  .(8)قب م وا 
كااااااألب واألم كاااااذل  ثن كاااااان اليتااااايم فاااااي عيالهماااااا ثن وهباااااع هاااااي أو  (9)الوصااااايو   

لام تملا  األم الوابض،  وهاذا ثذا لام يكان للصاّبي أب وال وصاي وال جاد وال وصاّيم  (10)(ُوِهابَ )
األم ثنماا تملا   (11)(أن)رحمام اهلل أن قولام فاي الكتااب  وذكر الصدر الشهيد ,هذا في التجريد

 .(12)قبض الهبة للصغير ثذا لم يكن للصغير أب

                                                
 (.جا)ساقبة من (1) 

 (.و جاب )ساقبة من (2) 

 .280ورقة : ، والواقعاع بعالمة الواو715ورقة : النوازل (3)

 .بكونم( جا)في (4) 

 .و( ب و جا)في (5) 

 .72/95: المبسوب: ينظر (6)

 (734/ 7:مختار الصحاح ) الذن يأخذ الرهن :لُمْرَتِهنُ ا (7)

 .0/941: مجمه االنهر في شرح ملتوى االبحر (8)

التعريفااع الفوهياة . )ل الحفاظ والتصارف فاي ماال الرجال وأبفالام بعاد الماوعشرعا من يواام ألها: الوصي (9)
 (.201ص

 .وهبع( ب)في  (10)

 (.ب و جا)ساقبة من   (11)

 .72/59: المبسوب (12)
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ي ثبنتم الصغير  من رجال ثذا َزوّ  (1)(الرجل).هذا ليس بأمر الزم فإنم ذكر في األصل 
،  وال يجاوز قابض الازوي قبال الزفااف وبعاد (3)(للصاغير )يمل  قبض الهبة  (2)(فتزوجها)رجل 

أن األب  (5)(فلاااو),(4)لااو قااابض الاازوي جاااز ثذا لاام يكاان األب حياااً  وفااي التجريااد, وبعااد البلااو 
ال جاااز قاابض الااذن يتلااو  فااي الواليااة و  غيبااة منوبعااةووصااّيم والجااد أب األب ووصااّيم غائااب 

يجوز قبض غير هؤالن األربعة مه وجود واحد منهم سوان كان الصغير في عيال الوابض أو 
ن لاام يكاان واحااد ماان هااؤالن األربعااة جاااز , أو أجنبياااً  (6)رحاام محاارملاام يكاان، وسااوان كااان ذا  وا 

فاااي  (7)(الصااابي)قااابض مااان كاااان الصااابي فاااي حجااار  وعيالااام، ولااام يجاااز قااابض مااان لااام يكااان 
 .(8)عيالم

بينهمااا قراباااة ولااايس لهاااذا  (9)(ولااايس)جااال يعاااول يتيمااًا ولااايس بوّصاااي ر  وفااي األصااال  
ولاو أراد األجنباي أن ينازع مان , (10)الصبي أحد سوا  جاز لم أن يوبض ما وهبم لام استحسااناً 

وهاب لام وأعلمام وأباَناُم جااز  (12)(لاو)وكاذا , األعماال (11)(تعلايم)يد  ليس لم ذل  ويسّلمم في 
لصاابي يعواال أو ال يعواال وكااذا لااو كااان الصاابي فااي عيااال وقب ام قاابض ،  ويسااتون ثن كااان ا

ن كان أبو  حياً    (13).األخ والّعم، ولو قبض الصغير بنفسم وهو يعول جاز قب م وا 
  -:نوع منه

                                                
 (.ب)ساقبة من  (1)

 .فزوجها( ب و جا)في   (2)

 .للصغير( جا)في   (3)

 .72/51: المبسوب(4)

 .ولو( جا)في   (5)

 (730التعريفاع الفوهية ص)تزوجها  أن حرم: رحم محرم (6)

 (.ب)ساقبة من  (7)

 .5/145: حاشية ابن عابدين (8)

 .وال( جا)و في ( ب)ساقبة من   (9)

 .72/59: المبسوب (10)

 .تعلم( ب و جا)في   (11)

 (.ب و جا)ساقبة من   (12)

 .72/55: المبسوب  (13)
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أن يهب لهما شيئًا فاألف ال أن يجعال للاذكر  (1)(أراد)رجل لم ابن وبنع  وفي الفتاو 
رحماام اهلل بينهمااا سااوان هااو  وساافرحماام اهلل وعنااد أبااي ي للااذكر مثاال حااظ األنثيااين عنااد محمااد

ناص عان محماد , ولو وهب جميه مالم إلبنم جاز في الو ان وهاو آثام, المختار لورود انثار
 .(2)رحمم اهلل هكذا في العيون 

ن كاان ساوان ال , شيئًا دون البعض لزياد  رشد  ال بأس بام)ولو أعبى بعض ولد    وا 
 .(3)ينبغي أن يفعل

راد أن يصرف مالم ثلى وجو  الخير ويحرمم عن الميراث هاذا فأ)ولو كان ولد  فاسوًا  
فاساوًا ال يعباي لام أكثار  (5) (ولاو كاان ولاد  (4)(خير مان تركام ألّن فيام ثعاناة علاى المعصاية

 (6).من قوتم
  -:وما يتصل به

كااذا . رجاال وهااب للصاغير شاايئًا ماان المااأكول يبااح للوالاادين أن يااأكال مناام وفاي الفتاااو 
فأهااد  الناااس هاادايا وو ااعوا بااين ياادن  للختااانم اهلل رجاال ثتخااذ وليمااة رون عاان محمااد رحماا

تصلم للصبي مثل ثياب الصبيان أو شين يستعملم الصبيان  (8)(الهبة)ثن كانع ,  (7)(لدالو )
ن , الصاابيان فالهديااة للصاابي غياار ذلاا  كالاادراهم والاادنانير والحيااوان ومتاااع البيااع  (9)(كااان)وا 

ن كااان ماان أقربااان األم  , ألب أو معارفاام فهااو لاا بُينظاار ثلااى المهاادن ثن كااان ماان أقربااان ا وا 
وكاذا لاو   ,وسوان كان الُمهدن يواول عناد الهدياة هاذا للصابي أو لام يوال, أو معارفها فهو ل م

                                                
 (.ب)ساقبة من  (1)

 .743: الواقعاع بعالمة العين الورقة  (2)

 .2/873: فتاو  السغدن  (3)

 (.جا)ساقبة من (4) 

 (.ب)ساقبة من نسخة  (5)

 .1/288: البحر الرائا (6)

 .الولد( ب)في (7)

 (.ب)ساقبة من  (8)

 .كانع( ب)في  (9)
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ثتخااذ الوليماااة لزفاااف بنتااام ثلاااى بيااع زوجهاااا فأهاااد  أقربااان الااازوي أو المااارأ  وهااذا ثذا لااام يوااال 
 . (1)ثلى قولم أّما ثذا قال شيئًا فالوول قولم الُمهدن أهديع ل ب أو ل م وتعّذر الرجوع

رجال َقااِدَم مان الساافر وجاان بهاادايا ثلاى ماان َنااَزل عناد  وقااال لام ثقساام هاذ  األشاايان بااين 
ن تعذر فما  أوالد  وبين ثمرأت  وبين نفس  ثن أمكن الرجوع ثلى بيان الُمهدن فالوول قولم، وا 

وكااذا بااين الصااغار ومااا يصاالم لكليهمااا  ,يصاالم للرجااال فلاا ب ومااا يصاالم للنسااان ف مرأتاام 
  (2).ينظر ثلى المهدن أنم من أقارب الزوي أو المرأ 

رجال ثتخاذ لولاد  ثياباًا ثام أراد أن يادفه ثلااى آخار لايس لام ذلا  ثال أن يباين وقاع اإلتخاااذ      
ن أراد  اإلحتيااب أنها عارية ، وكذا لو ثتخذ لتلميذ  ثيابًا فابا التلميذ فأراد أن يدفه ثلى غير  وا 

 . (3)بّيَن أنها عارية،   حتى يمكنم أن يدفه ثلى غير 
الصبي ثذا عمال مان الحساناع قبال أن يجارن عليام الولام كاان الثاواب لام ال ألبويام ولاو       
, تل  الباعة كان للوالد ثاواب التعلايم وقيال ثاواب الباعااع للصابي وألبويام (4)(الوالدان)علمم 

 .(5)الكل في الفتاو 
للمرأ  أن تتصادا مان بياع زوجهاا بشاين  (6)(ال بأس) المأذونفي كتاب  تجريدوفي ال

 .(7)يسير كالرغيف ونحو 
  (8).رجل وهب لعبد محجور عليم فالوبول والوبض ثلى العبد دون المولى وفي التجريد    

                                                
 .711:ورقة : النوازل (1)

 .742: الواقعاع بعالمة السين الورقة  (2)

 .788: الواقعاع بعالمة الواو ورقة  (3)

 .الوالد( ب و جا) في(4) 

 .781ورقة : الواقعاع بعالمة الواو ورقة(5)

 .ال مانه( جا)في (6) 

 .5/238: ، وتبين الحوائا1/712: ، والدر المختار 8/731:البحر الرائا  (7)

 .8/952: حاشية ابن عابدين (8)
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 الفصل الثاني

 في الرجوع في الهبة
 

للواهاب أن يرجاه ثن كاان رجل وهب لعبد رجل شيئًا وهاو ذو رحام محارم مان الواهاب ف
ن كاان الماولى ذا رحام محارم مان الواهاب فللواهاب أن يرجاه عناد أباي حنيفاة , المولى أجنبياً  وا 

ر ااي اهلل عناام خالفااًا لهمااا،  ولااو كااان المااولى والعبااد كاال واحااد منهمااا ذو رحاام محاارم فعنااد 
م أباو جعفار محمد رحمم اهلل في قياس قول أبي حنيفة ر اي اهلل عنام لام أن يرجاه وقاال الفويا

 (1).رحمم اهلل ليس لم أن يرجه في قولهم جميعاً 
 
, رجاال وهااب ألجنبيااة شاايئًا ثاام تزوجهااا لاام الرجااوع وعلااى الولااب ال رجااوع وفااي األصاال       

رمية بالرحم والزوجية والتعاويض  (2)(هو)وأصل هذا أن للواهب الرجوع ثال لمانه و ثمانية المحَّ
الموهااوب لاام وهااال  الهبااة ومااوع الموهااوب والتعااويض والزياااد  المتصاالة والخااروي ماان ملاا  

 .(5)كالر اع وغير  فال يمنه الرجوع (4)(الرحم)أما المّحرمية بغير . وموع الواهب (3)(لم)
لاو قاال الموهاوب لام هلكاع فاالوول قولام وال يماين عليام فاإن قاال الواهاب  وفاي المنتواى

 .(7)هذ  حلف الُمنِكر أنها ليسع هذ  (6)(هي)
 
 .(8)عّوض من مال الصغير عما وهب ثنسان للصغير لم يجزاألب ثذا       

عااوض هبتاا  يكااون  (2)[هااو] قااال هااذا (1)(و)ولااو تصااّدا الموهااوب لاام علااى الواهااب  
أنام عاوض هبتام )الواهاب  (4)(يعلام)ياأتي الموهاوب لام بلفاظ  (3)(أن)وتفساير العاوض , عو اً 

 . (8( )7( )6) (فعةكالشُ  (5)(ر ان)يعود ثلى ملكم ثاّل بو ان أو وفي الرجوع ال
                                                

 .54-72/58: المبسوب (1)

 .على( ب)في  (2)

 (.ب)ساقبة من  (3)

 .الر ا( ب)في  (4)

 .17-72/13: المبسوب(5)

 .على( ب)في  (6)

 .8/980:حاشية ابن عابدين (7)

 .72/12:السرخسي/المبسوب (8)
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 (10)ثذا وهب الموهاوب مان آخار ثام رجاه فاي الهباة رجاه األول أي اًا، (9)الموهوب لم        
والحبال .  كالولاد مان النكااح والساّفاح ال يمناه الرجاوع وال يرجاه فاي الولاد (11)الزياد  المنفصالة

ن نواااص  ريض أو الجاااريم العباااد المااا (13)(داو ),  يمناااه (12)(ال)ثن زاد خيااارًا يمناااه الرجاااوع وا 
 .(14)حتى برأ أو كان أعمى أو أصم فأبصر وسمه ببل الرجوع

كتااب علااى الورباااس أو  اارب الحديااد ساايفًا يمنااه الرجااوع،  ولااو وهااب لاام دارًا فبناهااا        
ولاو . على غير ذل  البنان وتر  بع ها على حالهاا لام يرجاه فيهاا بسابب البناان فاي بع اها 

ن زاد بناان أو  (15)(و)ثن كاان البناان علاى حالام لام يازد جعل الحّمام مساكنًا أو بيتاًا  يرجاه،  وا 
 (16).علا بابًا أو جّصصم أو َبيّنم أو أصلحم لم يرجه

                                                                                                                                                   
 (.جا)ساقبة من (1) 

 (.أ و جا)ساقبة من  (2)

 (.ب)ساقبة من  (3)

 .فعلم( ب)في  (4)

 .ر اع( جا)في (5) 

 (.أ)ساقبة من نسخة  (6)

جبارا علاى مشاتريم بماا قاام عليام أن باالثمن الاذن قاام  هاي عناد الفوهاان عباار  عان تملا  العواار :الشفعة (7)
 (.729التعريفاع الفوهية ص)عليم العود 

 .72/14:السرخسي/المبسوب (8)

 (.297التعريفاع الفوهية ص)الذن يوبل مال الهبم  :الموهوب له (9)
 .72/85: المبسوب (10)

ساام شااين آخاار وهااي فااي المبيااه أمااا الزياااد  أن ين اام ثلااى مااا علياام الشااين فااي نف :الزيــا ا المنفصــلة (11)
المنفصااالة المتولاااد  كالولاااد والثمااار . متصااالة أو منفصااالة وكااال منهاااا ثماااا متولاااد  مااان المبياااه أو غيااار متولاااد 

والزياد  عند الفوهان هي  م شاين مان ماال المشاترن وعالوتام فاي . واألرض وغير المتولد  كالكسب والغلة
 (.734التعريفاع الفوهية ص)المبيه 

 .لم( ب و جا)في (12) 

 .ورو ( جا)في (13) 

 .72/41:المبسوب (14)

 ( جا)زائد   في (15) 

 .72/737: المبسوب (16)
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ولو هدم البناان لام أن يرجاه فاي األرض ، وكاذا لاو ثساتهل  الابعض لام أن يرجاه فاي  
 الكاال فااي األصاال وفااي الزياااداع صااّبي لاام علااى مملااو  وصااّية دياان فوهااب الوصااي, الباااقي

المملااو  للصااّبي ثاام أراد الرجااوع فااي هبتاام، عاان محمااد رحماام اهلل لاايس لاام ذلاا  وفااي ظاااهر 
 (1). وال رجوع في الصدقة, الرواية يرجه

رجل وهب من آخر تمرًا ببغداد فحملم الموهوب لم ثلى بل  ليس لم الرجاوع  وفي الفتاو      
 .(2)في الهبة 
و ااه الااذن ذهااب باام ثلياام أكثاار فااالجواب مااا ثن كانااع قيمتاام فااي هااذا الم وفااي العيااون       

 .(5)ألنم ليس بزياد  (4)(فيرجه)سوان  (3)(كانع)أما ثذا , مرَّ 
رجال وهااب ماان آخار كرباسااًا فوصاار  الموهاوب لاام ال يرجااه بخاالف مااا لااو غساالم ألن  

ن .الوصااار  زياااد  بخااالف الغساال وفااي اإلمااالن ثذا غساالم أو قصاار  لاام أن يرجااه فااي الهبااة وا 
َلمُ )  (7).ال يرجه ثذا كان يزيد ذل  في الثمن (6)(َغسَّ

رجاال وهااب ماان آخاار عباادًا كااافرًا فأساالم فااي يااد الموهااوب لاام ال يرجااه ، وكااذا لااو كااان         
 .(9)(8)(الكتابة)مسلمًا فعلمم الورآن أو 

وفاي أجنااس الناابفي أن الموهاوب لام لاو عّلاَم العباد الخباز أو الكتاباة كاان للواهاب أن يرجااه  
 .(10)وأحالم ثلى نوادر هشامفي هبتم 

 
  -:نوع منه

                                                
 .743ورقة : الواقعاع بعالمة العين (1)

 .781ورقة : الواقعاع بعالمة الواو  (2)

 .كان( ب)في  (3)

 .يرجه( ب و جا)في (4) 

 053: العيون: ينظر (5)

 .قتلم( جا)في (6) 

 .781-781ورقة : بعالمة النونالواقعاع  (7)

 .الكتاب( جا)في (8) 

 .098:العيون: ينظر (9)

 .798: االجناس: ينظر (10)
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ثذا عااوض الموهااوب لاام وقااال هااذا عااوض هبتاا  أو ثوابهااا أو باادلها أو  وفااي األصاال
 (1)(ثن)مكانها أو جزاؤها أو كافيت  بام أو جازيتا  بام فاال رجاوع فاي  الهباة وال فاي العاوض و

ن استحوع الهبة رجاه فاي العاوض]أسُتحا العوض رجه في الهبة،   ن هلا  العاوض فاإ (2)[وا 
ن اسااتحا نصااف  ن اسااتحا العااوض وقااد ثزدادع الهبااة لاام يرجااه وا  يرجااه بمثلاام أو بويمتاام وا 

ن)الهباة رجاه فااي النصاف ماان العاوض،   اسااتحا نصاف العااوض لام يرجااه فاي نصااف  (3)(وا 
 . (4)الهبة لكن يرد ما بوي ويسترد الهبة

  
ولااو , رجااوع فيمااا وهاابشاايئًا ثبتااداًن ال عو ااًا فلكاال واحااد منهمااا ال (5)(لاام)ولااو وهااب 

عّو ااام بعاااض هبتااام باااأن كاناااع الهباااة ألاااف درهااام فّعو ااام درهماااًا منااام فهاااو فسااا  فاااي حاااا 
وكاذا البيااع مان الاادار الهباة بشاارب العاوض تباارع  ابتاداًن بيااه , ،  ويرجااه فاي الباااقي(6)(الادرهم)

 خيار وبعد الوبض يلزم وتثبع  وال تصم في المشاع, ثنتهان حتى ال يجبر على التسليم

                                                
 .ثذا( ب)في (1) 

 (.أ)ساقبة من  (2)

 .فإن( جا)في (3) 

 .72/11: المبسوب (4)

 (.ب و جا)ساقبة من (5) 

 .الدراهم( جا)في (6) 
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 . (3)والرجوع عند اإلستحواا (2)وخيار العيب (1)لرؤيةا

                                                
لان شاان أخاذ  بجمياه الاثمن و ثن . ز، ولام الخياار ثذا  رآ من اشتر  شيئا لم ير  فالبيه جائ:خيار الرؤية (1)

أبااو الحسااين . ينظاار بدايااة المبتاادن فااي فواام اإلمااام أبااي حنيفااة)شااان رد  وماان باااع مااا لاام ياار  فااال خيااار لاام 
تحوياااا حاماااد ثباااراهيم (. 540ع )برهاااان الااادين علاااي بااان أباااي بكااار بااان عباااد الجليااال المرغينااااني الفرغااااني 

 700: ها7055مببعة محمد علي صبيم الواهر  . الببعة األولى. اب بحيرنكرسون ومحمد عبد الوه
ويوااال لاام خيااار النويصااة وهااو المتعلااا بفااواع موصااود مظنااون نشااأ الظاان فياام ماان التاازام  خيــار العيــب (2)

 .2/299:حاشية قليوبي .شربي أو ق ان عرفي أو تغرير

 .18-72/11:المبسوب  (3)
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 الفصل الثالث

 في الحظر واإلباحة واإلحالل

دابة  عيفة فأصلحها ثنسان ثم جان صاحبها وأراد أخذها  (1)سّيبرجل  الفتاو وفي 
أقيمع البينة أو  (2)(لكن)أو أنكر .  قلع حين خّليع سبيلها،  من أخذ فهي لم: فأقّر ،  وقال 

]هذ  الموالة (4)(سمه)[حا رًا  (3)(كان)استحلف فنكل فهي للواجد سوان 
أو غائبًا فبلغم  (5)

ن لم يكن من هذا الكتاب  قال الصدر الشهيد, الخبر وهو ثختيارنا فيمن أرسل صيدًا وا 
يؤكد هذا والذن . ثختلفا فالوول قول صاحبها مه يمينم أنم لم يول هي لمن أخذها  (6)(فإن)

 (7).ما ذكرنا في كتاب المناس 
رجل أخذ صيدًا في الحّل وأرسلم حال كونم محرمًا ، ثم أراد أخذ  لم ذل  ولو أصاب      

محرم ليس لم أن يأخذ  ، وأصل هذا نثر السكر  (8)(هوف)م أرسلم الصيد حال كونم محرمًا ث
 (9) .والدراهم وقد ذكرنا في كتاب الكراهية

لمصنف ثم أعاد المسألة في الفتاو  في باب السين وشرب أنم قال لووم قال ا        
 (10).معلومين من شان منكم فليأخذ

        

                                                
 .918/ 7:لسان العرب . شانَ  حيث بُ ِسييَ  ترَكم الشينَ  َأو الناقةَ  َأو الدَّاَبةَ  بَ َسيَّ  ترَكم :الشيعَ  بَ َسي   (1)
 (.ب)ساقبة من  (2)

 .وجد( جا)في  (3)

 .يسمه( جا)في   (4)

 (.أ و ب)ساقبة من نسخة  (5)

 .و ثن( ب)في  (6)

 .717الورقة : ، والواقعاع بعالمة الواو711ورقة : النوازل (7)

 .هوو ( ب و جا)في  (8)

 .2/512: حاشية ابن عابدين: ينظر (9)

 .1/937: المصدر نفسم (10)
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أدخل كرمي وخذ من العنب فلم أن يأخذ قدر ما يشبه بم ثنسان  (1)(نخر)رجل قال 
وا من رجل قال أذنع للناس في تمر نخلي ومن أخذ شيئًا فهو لم فبلغ الناس وأخذ. (2)(واحد)

 (3). من ذل  شيئًا كان لهم ذل 
رجل أخري الخبز ثلى المسكين فلم يجد  فهو بالخيار ثن شان دفه ثلى مسكين آخر 

ن شان لم يدفه ألنم لم يخري عن ملكم رجل دعا قومًا ثلى بعام ففرقهم على آِخوَنِتم ليس . وا 
 .(4)الكل في الفتاو , ألهل هذا الخوان أن يتناولوا البعام من خوان آخر

 
  -:جنس آخر

رجل قال نخر أنع في ِحّل من مالي فهذا على الدراهم والدنانير ولو  وفي األجناس  
 (5).أخذ فاكهة أو ثباًل أو غنمًا منم ال يحّل 

 (6)أو أخذع)لو قال رجل نخر أنع في ِحّل مما أكلع من مالي  وفي الفتاو          
رجل قال نخر حلّلني من كل  ,م األخذ واإلعبان ل،  وال يحّل لأعبيع حّل لم األك (7)(أو)

ن لم  (8)برئ حكمًا وديانة كل حا هو ل  علّي ففعل وأبرأ  ثن كان صاحب الحا عالماً  وا 
 وأما ديانة فعند محمد .يكن عالمًا برئ حكمًا باإلجماع 

                                                
 .لآلخر( جا)في (1) 

 .وأخذ( جا)في (2) 

 .715ورقة : النوازل: ينظر (3)

 .788الورقة : الواقعاع بعالمة الواو (4)

 .791ورقة : االجناس  (5))

 (.ب)ساقبة من نسخة  (6)

 .و( ب)في  (7)

ْبَراعُ (8) اَل َأَحاد  ِمْن ِذْكِرِ  ُمْبَلًواا َأنَّاُم اَل ُيْشاَتَرُب َأْن َيُكاوَن اْلَحااذ الَّاِذن َيْباَرُأ ِمْناُم َمْعُلوًماا َحتَّاى َأنَّاُم َلاْو َقا ُيْسَتَفادُ  اإلِْ
ِلًمااا ِبَمااا َلااُم ِمااْن ِنَخاَر   اْجَعْلِنااي ِفااي ِحاالك ِمااْن ُكاالع َحاااك َلاا  َعَلاايَّ َوَأَحلَّااُم اْنَخااُر   َفااِإَذا َكاااَن َصاااِحُب اْلَحاااع َعا
اا ثَذا َلااْم َيُكاْن َعاِلًماا َفَيْباَرُأ ِعْناَد َأِباي ُيوُساَف ُحكْ  ًماا َوِدَياَناًة َأْيً ااا َحااك َعَلاى َذِلاَ  الشَّاْخِص َباِرَئ ُحْكًماا َوِدَياَناًة َأمَّ

اَد َفَيْباَرُأ ُحْكًماا َواْلُمْفَتى ِبِم ُهاَو َهاَذا َأْيً اا أِلَنَّ َجَهاَلاَة السَّااِقِب َلاْيَس َماِنًعاا ِلِصا َمااِم ُمَحمَّ اا ِعْناَد اإلِْ ْساَواِب َأمَّ ِة اإلِْ حَّ
الَّ َفااَل َيُكااوُن    (اْلَوْلَواِلِجيَّاةِ  )َواَل َيْباَرُأ ِدَياَناًة   ْباَراُن َمْشااُروًبا ِبَشاْرَب َفَيْلاَزُم ُمَراَعااُ  َذِلاَ  الشَّاْرِب َواِ  َلِكاْن ثَذا َكااَن اإلِْ
ْبااَراُن َصااِحي َرَأتْااُم ًحا َوالاادَّْيُن َساااِقًبا َوَلااْو َقاااَل َأَحااد  ِلَزْوَجِتااِم اَل َأَهُباا  َهااَذا اْلَماااَل َحتَّااى تُْبِرِئيِنااي ِمااْن َمْهااِرِ  َفَأبْ اإلِْ
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 (2). وعند أبي يوسف يبرأ وعليم الفتو , يبرأ ديانةً  (1)(ال)
ثن اإلبران عن الحووا  ل مام السرخسي (3)لم في العوارصي باب الاألصل فوفي صلم 

  (4).المجهولة جائز  عندنا سوان أكان اإلبران بعوض أو بغير عوض
في حّل  (6)(يصير)الدنيا  (5)(في) رجل قال نخر جعلت  في حّل الساعة أو في حلّ 

  (9).وفي الدارين (8)(الساعة) (7)(في)
 

في حّل فهو بابل  (10)(فأنع)لي علي  حتى تموع  رجل قال لمديونم ثذا لم توض ما
ولو قال رُب الَدين ثذا مَع فأنع في حّل  (13)ال يحتمل التعليا  (12)(البرأ )و (11)تعلياألنم 

وكذا لو ] لو قالع لزوجها المريض (15)(كذل )هذ  وصية و (14)[في] فهو جائز ألنَّ 

                                                                                                                                                   

ْوَجاِة َكَماا َكااَن ِبَنااًن َعَلاى اْلَما ْوَجُة َفاْمتََنَه َعْن َأْن َيَهَبَها اْلَمااَل اْلَماْذُكوَر َبِواَي َمْهاُر الزَّ ، اْلَبزَّاِزيَّاةُ    855ادَِّ    الزَّ
 .2/011:درر الحكام شرح مجلة األحكام 

 .لم( جا)في (1) 

 .785:ورقة: الواقعاع بعالمة النون  (2)

 .للعوار( ب)في النسخة   (3)

 .23/790: السرخسي/المبسوب: ينظر  (4)

 (.جا)زائد  في (5) 

 (.جا)ساقبة من (6) 

 (.ب)ساقبة من  (7)

 .لساعاعا( جا)في (8) 

 .789ورقة : الواقعاع بعالمة الواو (9)

 .و أنع( ب)في  (10)

التعريفاااع . )هااو ربااب حصااول م اامون جملااة بحصااول م اامون جملااة اخاار  ويساامى يمينااا :التعليــق (11)
 (.54الفوهية ص

 .البران ( ب و جا)في  (12)

 .]والبران  بالتعليا ال يحتمل التعليا]في النسخة ب  (13)

 (.جاأ و )ساقبة من  (14)

 .كذا( ب و جا)في (15) 
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علي  صدقة  (2)(فمهرن)قال  ثن معَّ من مر   هذا فأنع في حّل من مهرن أو (1)[قالع
مخابر  وتعليا، ولو قال لمديونم فأنا برئ من الّدين الذن  (3)(في) فهو بابل ألن هذا

ولو قال  الفتاو وفي وديعة , للمبلوب من البالب (5)(بهذا ثبران)علي  جاز ويكون  (4)(لي)
 .(6)قال نخر ال أخاصم  وال أبلب من  شيئًا من مالي قبل  فهذا ليس بشين

همم )قال  (8)(ولو). ولم عليم دّين يبرأ المديون (7)(َترا بحل كردم)بالفارسية ولو قال  
،  (9)البويلة مال اإلجار غرماؤ  أّما ال يدخل تحع هذا  يبرأ( همم غريمان ُخودرا بحل كردم)

 .وهل يبرأ الزوي عن المهر؟ قد ذكرنا في كتاب اإلقرار

                                                
 (.أ و جا)ساقبة من  (1)

 .في مهرن( ب)في  (2)

 (.جا)زائد  في (3) 

 (.ب و جا)ساقبة من (4) 

 .وصية( ب و جا)في (5) 

 .7/970: لسان الحكام  (6)
 .احللت  :معناها بالعربية(7)

 (.ب)ساقبة من  (8)

 .9/082:الفتاو  الهندية  (9)



 
 

 

 -:فصول  سبعةوهو يشتمل على 
 

 .في المقدمة: الفصل األول 

 
 .المتولي( نصب(في  : الثاني الفصل

 

 .المنقولووقف  المشاعفي صحة الوقف وفيه وقف  : الثالث الفصل

 

 .المسجد وما يتصل به ( وقف)في:  الرابع الفصل 

 
 ]على نفسه وأوالده وأقربائه [ )األوالدفي الوقف على ( : الخامس الفصل

.
  

 

 .]وفيه الوقف على قرابته وعلى وجيرانه [في الوقف على الفقراء  : السادس الفصل
 

 (على الوقف)في دعوى الوقف والشهادة  :  السابع الفصل

 

 كتاب
 قفالو  
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 (1)قفالو  كتاب 
 :هذا الكتاب مشتمل على سبعة فصول 

 .في المقدمة:األول 
 .المتولي(2)(بنص(في  :والثاني
 .المنقولووقف  المشاعفي صحة الوقف وفيه وقف  :والثالث

 .المسجد وما يتصل به  (3)(وقف)في: والرابع 
)في الوقف على األوالد( :والخامس

 . (5) ]على نفسه وأوالده وأقربائه [ (4)
 .(6) ]جيرانهوعلى  وفيه الوقف على قرابته [في الوقف على الفقراء  :والسادس

 .  (7)(على الوقف)في دعوى الوقف والشهادة  :والسابع
يجوز،  أوجه في وجه الي حنيفة على ثالثة في شرح الطحاوي الوقف في قول أب: أّما األول 

ن ذكر شرائط الصّحة  وفي وجه يجو (8)(و)إذا وقف داره ماوهو  ز، وهو ما أرضه في صحته وا 
يجوز في ظاهر وفي وجه ال  .وّصية بعد وفاته يجوز من ثلث ماله هجعلإذا وقف في حياته و 
 . (9)وقف في مرض موته فهو كالوقف في حال الصّحة  الرواية، وهو ما إذا

                                                
وعنفدهما حفبس العفين علفى . حبس العين على ملك الواقفف والتصفدب بالمنفعفة: لغة الحبس، وشرعا: الوقف (1)

التعريفففاا الفقهيففة .)ملفك ا  تعففالى فيففزول ملففك الواقففف عنفه الففى ا  تعففالى علففى وجففه تعفود منفعففة علففى العبففاد 
 .(942ص

 .نصب( جف)في  (2)
 (.ا و ب)ساقطة من  (3)

 (.ب)ساقطة من  (4)
 .قطة من أ، جفسا (5)

 .ساقطة من أ، جف (6)
 (.جف )ساقطة من  (7)

 .أو( جف)في  (8)

 811الورقة: شرح الطحاوي.(9)
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عن أبي حنيفة أنه يجوز، كالوصّية بعد وفاته وفي فتاوى القاضي  وروي الطحاوي        
    (1).اإلمام رحمه ا 

هذا اللفظ أخذ بعض الناس فقال عند بصل كان أبو حنيفة ال يجب الوقف، وذكر في األ
إاّل عند أبي ، وليس كما ظنَّ بل هو جائز عند الكل (2)(الوقف)أبي حنيفة رحمه ا  ال يجوز

ذا صّح الوقف يزول عن ملك الواقف ال الى مالك  يوسف رحمه ا  وعند أبي يوسف رحمه . وا 
 ، (5)عنه (4)(يورث)بمجّرد قول الواقف ، وال يجوز بيعه ولو ماا ال  (3)(يزول)ا  

وعن محمد رحمه ا  ال يزول ملك الواقف إاّل بالتسليم إلى المتولي أو إلى الموقوف  
تصرف المنفعة الى جهة الوقف  (6)اإلعارة عليه ، وعند أبي حنيفة رحمه ا  يجوز الوقف جواز

ن ماا يورث (7)(و)الوقف ويبقى العين على ملكه الواقف  له أن يرجع عنه ،  ويجوز بيعه وا 
اّل بطريقتين أحدهما قضاء القاضي بلزومه ، ألنه مجتهد فيه سلم الواقف بعدما عنه وال يلزم إ

، ويختصمان إلى القاضي  اللزوم (8)(بعدم)  فُينازعهوقف إلى المتولي ثم يريد أن يرجع عنه 
أختلفوا فيه  الوقف بينهما ، (10)(فحكم بلزوم (9)(حكما رجال)وان ) ,فيقضي القاضي بلزومه

 . (12) وللقاضي أن يبطله (11)(بحكم القاضي يرتفع الخالف )واألصّح أن

                                                
 811الورقة: شرح الطحاوي(1)

 (.ا و ب) ساقطة من  (2)

 (.ب و جف )ساقطة من  (3)

 .يرث( ب)في  (4)

 83/4:ينظر الهدايه شرح بداية المبتدي  (5)
 (.48التعريفاا الفقهية ص)هي تمليك المنافع بغير عوض مالي : االعارة (6)
 (.ب)ساقطة من  (7)
 .علة عدم(ب و جف ) في  (8)

 .بال( أ)في  (9)

 (.ب)ساقطة من  (10)

 .المحكم اليرفع الخالف( جف)في  و, حكم المحكم اليرتفع(  ب)في  (11)

 .91-89/92: المبسوط (12)
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للزوم الوقف عند أبي حنيفة أن يخرجه مخرج الوصية،  فيقول أوصيا بغّلة : والوجه الثاني     
وكذا لو , داري أو بغّلة أرضي هذه أو يقول جعلا هذه الدار وقفًا فتصّدقوا بغّلتها على المساكين

 ،  (1)لث في قولهمأوصى بأن يوقف يجوز من الث

وعندهماالوقف الزم بغير هذه التكّلفاا ، والناس لم يأخذوا بقول أبي حنيفة في هذه 
 (2)(صلى ا  عليه وسلم والصحابة رضوان ا  عليهم أجمعين)اآلثار المشهورة عن رسول ا  
صلواا ا  )الخليل  (6)(وقف): أولها  (5)،(4)والخاناا (3)وتعامل الناس باتخاذ الرباطاا

إال أن أبا يوسف قال  مرضه ، (8)(أو)وعند أبي يوسف ومحمد الوقف جائز في صحته (7)(عليه
التأبيد أو لم  أشترط, مشاعًا كان أو مقسومًا سّلمه إلى المتولي أو لم يسّلمه قال يجوز الوقف

 (9).يشترط 
منها أن يكون مقسومًا : ثالثة (10)(وشرائطه)شرائطه،  باستجماعوقال محمد ال يجوز إال       

، ومنها أن يكون مخرجًا عن يده مسّلما إلى المتولي،  وأن يشترط فيه التأبيد وهو أن يجعل 
وال يجوز . ولو جعل داره مسجدًا يجوز باإلجماع. آخره إلى سبيل َخير ال ينقطع أبدًا فيجوز

نما يجوز إذا سّلمه والتسليم أن يصلّ  قامة بإذنهى فيه بجماعة مشاعًا وا  عند أبي حنيفة  بأذان وا 
فيها )لناس بأن يقبروا ما لم يسّلم ، والتسليم أن يأذن لومحمد وكذا لو جعل أرضه مقبرة ال يصح 

                                                
 . 4/83:ينظر الهداية شرح بداية المبتدي  (1)

 (.ب و جف)ساقطة من  (2)

 .823معجم لغة الفقهاء )المرابطة ,بكسر الراء ج ُربط ورباطاا مصدرها ربط : الرباطات (3)
 لسان العرب)الحانة موضع بيع الخمر قال أبو حنيفة أظنها فارسية وأن أصلها خانةحون :لحانات ا (4)
 (.844ص/84ج

 .91-89/92: السرخسي/المبسوط  (5)
 .لوقف( أ)في  (6)

 (.ب و جف)ساقطة من  (7)

 .و( ب وجف)في  (8)

 .91-89/92: السرخسي/المبسوط (9)

 (.جف)ساقطة من  (10)
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، وكذا الرباط والحوض والسقاية على هذا ال يصح ما لم يسّلم والتسليم أن يأذن الناس  (1)(الميا
أستقوا منه مرة واحدة الكل في شرح منه،  فنزلوا و  واالستقاءفيه ،  (2)(النزولب)الناس 

 (3).الطحاوي
ليه  ظنَّ  وقال اإلمام السرخسي بعض أصحابنا أن الوقف غير جائز عند أبي حنيفة وا 

ولو . الزمًا أما أصل الجواز فثابا عنده (4)(هيجعل)نشير في ظاهر الرواية،  لكن مراده أن ال 
 (5).أوصى به بعد وفاته فإنه يكون الزمًا 

أن الوقف إذا أضيف إلى ما بعد الموا فهو باطل في السير الكبير وذكر محمد        
)أصحابنا(وأكثر . نيفة وهو الصحيح عند أبي ح (6)(أيضاً )

 .(8)أخذوا بقولهما  (7)
كما هو قول أبي حنيفة،  وفي قوله  بثم أن أبا يوسف في قوله األول ضّيب غاية التضيي

         .(9)اآلخر وّسع غاية التوسعة ، ومحمد توّسط بينهما ، ولهذا أخذ عامة المشايخ بقوله
 وكما ال يصح الوقف عند أبي حنيفة ال يصح جعل األرض مقبرة ، وجعل الدار خاناً 

والسقاية والحياض واآلبار  (11)(للحاجّ )وكذا إذا بنى بيتًا بمكة , وحفر البير سقاية (10)[وسقاية]

                                                
 (.ب وجف)ساقطة من  (1)

 .النزول( أ)في  (2)

 811الورقة: شرح الطحاوي(3)
 .يجعل( أ و جف)في  (4)

 .89/93: المبسوط: ينظر (5)

 (ب)ساقطة من  (6)

 [.مشايخنا]في النسخة ب  (7)

 .824:الورقة : الواقعاا بعالمة النون  (8)

 .89/38: السرخسي/المبسوط  (9)

 (.ا )ساقطة من  (10)

 .للحجاج( ب)في  (11)
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وذكر هالل في , الكل في السير الكبير. ال يصح عنده إال جعل المسجد (1)والقناطير والّرباط
 (2),الوقف أني وجدا في النوادر عن أبي حنيفة أنه أجاز وقف المقبرة والطريب والقنطرة

 (4),لزم ونفد (3)(الوقف)لو قضى القاضي بلزوم  اإلمام السرخسيوفي نسخة       
إن  (5)(أنه)في وقفه ولم يتيسر له القضاء يذكر في صك الوقف  إبطالقال ولو خاف الواقف  
فهذه األرض بأصلها،  وجميع ما فيها وصّية منّي ُيباع ويتصّدب  (7)(أو وال  )قاض  (6)(أبطل)

بطاله والوصّية  بثمنها على الفقراء إذا تداعا إلى الخراب ، فال يفيد للوارث الّرفع إلى القاضي وا 
 . يحتمل التعليب بالشرط

فع وقد ر . التسجيل وقضاء القاضي بنفاذه أو يكتب في آخر صك الوقف: والطريب الثاني      
 . في خزانة الواقعاا، وتمامه ينظر (8)والطريقان األوالن أصّح . إلى قاض من القضاة فنفّذه

رجل وقف محدودًا ثم باعه وكتب القاضي الشهادة على صك البيع ال يكون هذا قضاء        
هذا إذا كتب الشهادة على و , شمس اإلسالم األوزجنديهكذا أفتى  بصحة البيع،  ونقض الوقف

كتب شهد  (12)(لنا إذا)البائع بالبيع  (11)(إقرار)كتب  (10)(بأن)،(9)ال يّدل على صحة البيعوجه 

                                                
س ُر : معروففففة َطفففرة،َقن  ال:القنااااطير (1)  ُيع َبفففرُ  الففففماء علففففى بالففففحجارة َأو بفففاآلُجرّ  يبنفففى َأَزج   هفففو: اأَلزهفففري قفففال الففففجر

 (.881/ 3:لسان العرب )البنفيان، من ارتفع ما َطرةَقن  ال: علفيه،وقفيل

 .4/421: تحفة الفقهاء (2)

 .وقف( ب)في  (3)

 .89/42: المبسوط (4)

 (.ب)ساقطة في  (5)

 .ابطله( ب)في  (6)

 .وقال( ب)في  (7)

 .9/438: الفتاوى الهنتدية  (8)

 .3/999:البحر الرائب (9)

 فانز( ب)في  (10)

 .أقر( ب)في  (11)

 .اما( ب و جف)في  (12)
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وأصل هذا .بذلك وفي الصك باع بيعًا جائزًا صحيحًا كان حكمًا بصحة البيع ، وبطالن الوقف
 .بيوع الجامع الصغيرفي 

وأما إذا أطلب القاضي وأجاز بيع وقف غير مسجل هل يوجب نقض الوقف؟       
اقف يجوز البيع الو لوارث أنه لو أطلب  اإلمام ظهير الدينأجاب الشيخ 

ن أطلب . الوقف(1)(ببطالن )حكماوي بيع الوقف وقضى القاضي )أما إذا الوارث فال  (2)(لغير)وا 
أن يتّخذ ) (5)(رجل أراد  وفي الفتاوى، (4) حكمًا ببطالن الوقف (3)[كان] القاضي بصحة البيع

 (8)ضيعةالدار  (7)(مكان)وقفًا على الفقراء التصّدب بثمنها على الفقراء أفضل، ولو كان  (6)(داره
في الدار أنفع للفقراء و الضيعة  (10)ألن التصدب بالثمن. أفضل  (9)(فيها)فالوقف  (8)ضيعة

 (11).أنفع من الثمن

                                                
 .بنقض( ب  وجف)في  (1)

 .بغير( جف)في  (2)

 (.ا و ب)ساقطة من نسخة  (3)

 .3/999: البحر الرائب (4)

 (.ب)ساقطة من نسخة  (5)

 .اما لذا اتخذ( ب) في (6)

 (.ب)ساقطة من نسخة  (7)

ي  ال (8) ي  ال و.  الَعقارُ : عة  ضَّ لَّةُ  اأَلرض: عةُ ضَّ  (.942/ 1:لسان العرب )،الفُمغر
 .بها( جف)في  (9)

 (.ب)مكررة في  (10)

 .832ورقة : الواقعاا بعالمة النون (11)
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 الثانيالفصل 

 ب المتوليفي نص

 .وما يملك المتولي وما ال يملك يأتي في فصل المسجد     
 .(2)وكذا من طلب القضاء, (1)(ُيوّلى )طالب التولية في األوقاف ال وفي الفتاوى     
الواقف ال  إلى (3)القّيمالرأي في نصب , لصغرى لو ماا المتولي والواقف حيوفي الفتاوى ا     

ن لم يكن. ال إلى القاضي ّيه أولى من القاضي،  وا  وّصي فالرأي إلى  له فإن ماا الواقف َفَوصر
  (4).القاضي
  (5).القاضي ال يجعل القيم من األجانب بل من أهل الواقف وفي األصل     

وصايته وجهة  (6)(جهة)إن كتب صك الوّصي والمتولي ولم يذكر فيه  وفي الفتاوى
الجد،   (7)(جهة)لوّصي قد يكون وصى األب،  وقد يكون من توليته ال يّصح هذا الصك ، ألن ا

جهة  من وقد يكونوالمتولي قد يكون من الواقف،, اضيومن الق,الجد،  وقد يكون من األم 
 وأحكامهم مختلفة ،(8)القاضي
فإن كتب أنه وّصي من جهة الحكم أو متولي من جهة الحكم ولم يسّم القاضي الذي  

جهة توّليته ووصايته معلومة، ويمكن معرفته في الجملة إذا  األنه صار . نصبه والذي واّله جاز
وكذا لو كتب أنه , يصح (9)(فلم)عرف تاريخ نصبه وصّيًا ومتوليًا فإذا لم يكتب لم يعرف طريقه 

وعلى هذا إذا أحتيج إلى كتابة القضاء في المجتهداا كالوقف . جهة الشرع أنه وصّي من

                                                
 .يتولى( ب)في  (1)

 .819: الواقعاا بعالمة السين ورقة (2)

 (329/ 89:لسان العرب )،والقيم هنا قيم الوقف أ مرهم وي س وس م همق وِّ ي   الذي: مق و  ال يِّم  ق ا :القّيم (3)
 .3/394: حاشية ابن عابدين (4)

 .89/33: السرخسي/المبسوط (5)

 (.ب)ساقطة من نسخة  (6)

 (.ب و جف)ساقطة من نسخة  (7)

 (.جف)ساقطة من نسخة  (8)

 .ولم( جف)في  (9)
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جا  . (1)قاض من قضاة المسلمين ولم يسّم القاضي جاز رة المشاع وغير ذلك فكتب فيه وقضىوا 
 . (1)جاز

ماا القيم فاجتمع أهل المسجد وجعلوا رجاًل متوليًا بغير أمر القاضي فأنفب المتولي في 
لمشايخ في جواز هذه التولية والمختار أنها ال تجوز وال يضمن ما أنفب تكّلم ا.المسجد بالمعروف

 .(3) (2)[على المسجد]من مال 
المتأخرون قالوا و )إلى الحاكم  (4)(واألولى الرفع). زالموقوف عليهم إذا نصبوا متوليًا جا 

واألصّح أنه ال يجوز نصب المتولي في المسألتين وال  (6)(األمر إلى الحاكم (5)األولى أن يرفعوا
وال يشترط حضرة الموقوف عليهم بخالف ما إذا جعل وصّيًا لصبي حيث . وال بد من القضاء

 (8).على ما ذكرنا في كتاب القضاء (7)(الوصيّ )يشترط حضرة 
الواقف إذا شرط في الوقف الوالية لنفسه وأوالده في عزل القيّم واالستبدال لهم وما هو  

 المتولي جاز، ولو لم يشترط الوالية لنفسه  (11)(يد)من  (10)(وأخرجه ) (9)من نوع الوالية
 

                                                
 .819: الواقعاا بعالمة السين ورقة (1)

 (.ب)وساقطة من نسخة (. ا)في حاشية   (2)

 .812: الواقعاا بعالمة السين ورقة (3)

 .واألرفع( جف)في  (4)

 .اليرفعوا( جف)في  (5)

 (.ب)ساقطة من نسخة  (6)

 .الصبي( ب و جف)في  (7)

 .819: الواقعاا بعالمة السين ورقة (8)

 الوالية من الولي وهو القرب فهي قرابة حكمية حاصلة من العتب أو من المواالة  :الوالية (9)
التعريفاا )وهي قيام العبد بالحب عند الفناء عن نفسه وفي الشرع تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى 

   (. 492ص/8ج

 .فاخرجه( جف)في  (10)

 .يده الى( جف)في  (11)
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وكذا لو ماا وله وصّي الوالية ),الوالية للواقف والوالية للقّيم وأخرجه من يده قال محمد

 (2),(1)(ّي والوالية للقيمللوص
ذا ماا الواقف بطل والية         وقال أبو يوسف الوالية للواقف وله أن يعزل القيم في حياته وا 

فإنه إذا شرط الواقف أن يكون هو المتولي فعند أبي .ر القيم بناء على مسألة التسليم إلى المتولي
الوقف والشرط باطالن  (3)محمد وهاللوعند , رحمه ا  الوقف والشرط كالهما صحيحان يوسف

فإن جعله قيّمًا في حياته وبعد موته فحينئذ  يصير .باطالن وسيأتي تمام هذا في الفصل الثالث 
   (4).يفتون بقول أبي يوسف وقال الصدر الشهيد والفتوى على قول محمد ومشايخ بلخ. وصّيًا 

ٌ  )ه إن شرط في الوقف رجل وقف ضيعة وأخرجها من يده إلى قيم ثم أراد أن يأخذها من  (5)(أَن
 ,  (6)رإليه العزل واإلخراج فله ذلك وقد م

وفي األصل ذكر في وقف عمر رضي ا  عنه واستثنى للمتولي أن يأكل بالمعروف وأن 
فيه دليل على أن كل وعلي رضي ا  عنه لم يستثن للمتولي شيئًا و , ه غير متولر يوكل صديقًا ل

 . (7)ذلك واسع اإلستثناء وعدمه

                                                
 (.ب و جف)ساقطة من نسخة  (1)

 .819: الواقعاا بعالمة الباء ورقة (2)

الرأي البصري ذكره صاحب الهداية فى الوقف ويقع فى بعض الكتب الرازي وهو  هالل بن يحيى بن مسلم(3)
غلط أخذ العلم عن أبي يوسف وزفر وروي الحديث عن أبي عوانة وابن مهدي وعنه أخذ بكار بن قتيبة وعبد 

نما لقب بالرأي لسعة علمه وكثرة فقهه وبذلك لقب ربيعة  شيخ ا  بن قحطبة والحسن بن أحمد بن بسطام وا 
مالك له مصنف فى الشروط كان مقدما فيه وله أحكام الوقف وهو أخو عمر بن يحيى الذى حدث عنه أبو 

 (.922ص/9طبقاا الحنفية ج)حاتم القاضي تقدم ماا سنة خمس وأربعين ومائتين 
 .819: الواقعاا بعالمة الباء ورقة (4)

 .أو( ب)في  (5)

(6)
 .9/321: الفتاوى الهندية   

 .89/48ط للسرخسي المبسو  (7)
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 فيكما إن اإلمام يأكل من بيا المال ولوصي اليتيم ذلك , وللمتولي أن يأكل بالمعروف 
غيره ممن ليس في عياله إال إذا شرط الواقف،  (1)(يوكل)ماله إذا عمل ولكن ال يكون له أن  

 (2)(إلى المتولي)كما ذكر عمر رضي ا  عنه فلو فرض القاضي 
 (6)(قد)وهذا إذا كان  (5)(الخراج)فذلك له من الدخل ال بعد ما فضل من   (4)(3)(ده خيارذه) 
 . (7)اجر المثل (6)(قد)

      

ذا كان على رأس القيم  له أن يتصرف ولو نصب خادمًا في  (9)(فليس) (8)(سرفالم)وا 
 (10).إن شرط الواقف في وقفه حّل له األخذ و إال فال, المسجد
الواقف إذا إفتقر واحتاج إلى الوقف يرفع إلى القاضي حتى  (11)(األئمة)د شمس وفي فوائ       

 . (12)يفسخ إن لم يكن مسجاًل 

                                                
 .نوكل( جف)في  (1)

 .للمتولي( جف)في  (2)

 .ده مازده( ب و جف)في  (3)

(4)
 .عشر واحد عشر 

 .الخرج( ب)في  (5)

 .قدر( جف)في  (6)

(7)
 .89/48 :المبسوط 

 .المتوفى( ا و ب)في  (8)

 .ليس( ب)في  (9)

(10)
 .9/338:الفتاوى الهندية 

 .السالم( جف)في  (11)

(12)
 .3/999: البحر الرائب 
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 الفصل الثالث

 في صحة الوقف وفساده 

 (2)(1)(المشاعوفيه الوقف المنقول و )
رجل ذهب له شيء فقال إن وجدته فلله علّي أن أوقف أرضي على إبن  ((3))وفي الحاوي

أو على  (6)(وصّحته)على وارثه في حياته  (5)(يوقفه)أن  (4)(له)إبن السبيل فوجده،  هل يجوز 
أراد  (9)(من)لزمه جاز أن يقفه على  (8)(فإن) (7)نذرعلى أقربائه الذين ال يرثون منه ؟  قال هذا 

وقف على ولده  (12)[فإذا]. أن يعطيه زكاة ماله (11)(له)على من ال يجوز  (10)(له)أراد وال يجوز 
 (13).جاز في الحكم ونذره باب

ولو قال إن مّا من مرضي هذا فقد وقفا أرضي ثم أنه َبررَئ من مرضه فأراد أن يرجع  
وتعليب الوقف بالشرط . ولو ماا في مرضه ال يصير وقفاً .ذلك  (14)(وسعه وله)فيه عن ذلك 

                                                
 (.ب)ساقطة من  (1)

(2)
 (.942التعريفاا الفقهية ص)أي وقف شيء مشترك غير مقسوم : الوقف المشاع 
 :الحاوي  (3) 
 (.جف)ساقطة من  (4)

 .يقفه( ب و جف)في  (5)

 .صحه( جف)في  (6)

أيجاب عين الفعل المباح على نفسه بالقول تعظيما   تعالى بشرط كونه من جنس الواجب وهي : النذر(7)
ال فهو معلب   .992التعريفاا الفقهية.عبادة مقصودة وهو مطلب إن لم يقلب بشرط وا 

 .فإذا( ب)في  (8)

 .ما( ب و جف)في  (9)

 (.جف)ساقطة من  (10)

 (.ب)ساقطة من  (11)

 .فإن( أ و جف)في  (12)

(13)
 .832: ورقة نونالواقعاا بعالمة ال 

 .وبيعها فله( ب و جف)في  (14)
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رى أنه لو قال ان تال أ ,(2)(جاز)إذا مّا فأجعلوا أرضي وقفًا  (1)(بالشرط)ال يصح ، ولو قال 
ولو قال إن دخلا الدار فأجعل أرضي وقفًا  ,وقفَا لم يجزدخلا الدار فقد جعلا أرضي 

 (3).جاز
 
وفي مختصر القدوري إذا عّلب الوقف بموته صح بأن قال إذا ماُّ فقد وقفا داري على        

الشرط باطل أن الوقف صحيح و  عن أبي يوسف. كذا، إذا وقف على أنه بالخيار ثالثة أيام
 .(4)وقال هالل كالهما باطل

 
وقف أو جعلا أرضي هذه وقفا او موقوفةفانها  ي الفتاوى رجل قال أرضي هذه صدقةوف

عند ابي يوسف قال الصدر الشهيد ومشايخ بلخ يفتون بقول ابي يوسف  تكون وقفا على الفقراء
صّدب ان هذا نذرًا بالتصّدب، حتى لو ك لمكان الفرض هذا اذا لم يذكر ونحن نفتي بقوله ايضا

هذه )بعينها أو بقيمتها على الفقراء جاز ولو لم يذكر الصدقة لكن ذكر الوقف وقال أرضي 
وكذا عند  ,،وكذا في األلفاظ الثالثة يكون وقفًا عند أبي يوسف وال يشكل(5)(موقوفة على الفقراء

 -:فإن ذكر بأن قال  (6)التأبيدذا لم يذكر على الفقراء هذا إبالتنصيص هالل ألنه زال االحتمال 
وكذا في األلفاظ الثالثة صار وقفًا عند جميع ،موقوفة مؤبدة على الفقراء (7)[هذه]أرضي -:قال 

                                                
 (.ب و جف)ساقطة من  (1)

 .يجوز( ب و جف)في  (2)

(3)
 .833: الواقعاا بعالمة السين ورقة 

(4)
 .4/83: الهداية شرح البداية 

(5)
 (.ارضي هذه وقف او جعلا ارضي هذه وقفا موقوفة على الفقراء)في النسخة ب  

(6)
قال البجيرمي معنى تأبيده أن يقف على ما ال ينقرض عادة كالفقراء والمساجد أو على من :   تأبيد 

ينقرض ثم على من ال ينقرض كأوالد زيد ثم الفقراء  قوله فال يصح تأقيته أي لفساد الصيغة به إذ وضعه 
 .(4/838:إعانة الطالبين )على التأبيد وسواء في ذلك طويل المدة وقصيرها

 (.ا)ساقطة من  (7)
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الشرائط إال أن في هذه الفصول  التسليم إلى المتوّلى ليس  (1)(إستجمع)مجيزي الوقف ألنه 
ف إلى ما بعد ُيفتي هذا إذا لم يضمد قول محوعند محمد شرط ، وب. ند أبي يوسفبشرط ع

هذا إذا لم يقف على إنسان . قد ذكرنا في المقدمة فلو تصّدب بقيمتها جاز, الموا فإن أضاف
بأن قال أرضي هذه موقوفة على فالن أو على ولدي أو  (2)(وقف على إنسان بعينه فإن). بعينه

فإن ذكر . مع الوقف الصدقة إذا لم يذكر هذا على قرابتي وهم يحصون ولم يجز الوقف عندهم
الوقف والغّلة  بأن قال أرضي هذه موقوفة صدقة على فالن أو على ولدي أو على قرابتي جاز

 (3). ماا هو يصرف إلى الفقراء له مادام حيًا فإذا
 (5)(القابل)ولم يزد على هذا ال يصير وقفًا إال إذا كان  (4)للسبيلرجل قال ضيعتي هذه 

 ,(6)من ناحية يفهم أهل تلك الناحية بها الوقف المؤبد بشرائطها (5)(القابل)
 
أو حرمتها أو هي موقوفة أو  (7)(أو هي لك)ولو قال وقفا أرضي هذه أو حبستها  

أو هي لك  (8)ولو قال إلنسان بعينه وقفتها لك أو حبستها لك,محبوسة أو محرمة فهذا باطل
وقوله  ،تمليك منه فيتم بالتسليم إليه ن عنده هذاطل إال عند أبي يوسف فإوقف أو حبس فهو با

 .(9)باطل وقف أو حبس

                                                
 .اجتمع( ب و جف)في  (1)

 (.ب و جف)ساقطة من  (2)

(3)
 .829: ن ورقةنو الواقعاا بعالمة ال 

(4)
بر َل ضيعته تَ َسبَّ : للسبيل   (892/ 8:مختار الصحاح )  ا  سبيلياًل جعلها في س 

 .القائل( جف)في  (5)
(6)

 .822ورقة : الواقعاا بعالمة النون 
 (.جف)ساقطة من  (7)

 (.جف)ساقطة من  (8)

 .89/92: المبسوط(9) 
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إذا شرط في أصل الوقف أن يستبدل به أرضًا أخرى إذا شاء ذلك فيكون وقفًا مكانها  
   ثمنها مكانها، بويستبدل  (1)(أن يبيعها)وكذا لو شرط , فالوقف والشرط جائزان عند أبي يوسف

القاضي اإلمام فخر الدين  واقعاافي و ,اطلجائز والشرط بوعند محمد وهالل  الوقف 
قول هالل مع قول أبي يوسف قال وعليه الفتوى، ألن هذا شرط ال ُيبطل  (3)خان (2)(قاضي)

 ،(5)يحتمل اإلنتقال من أرض إلى أرض (4)(ألن الوقف), الوقف
ال  (6)(الً بح)فإن أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صارا  

وكذا . تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشتري بقيمتها أرضًا أخرى، فتكون الثانية وقفًا مكانها
وال تفضل غّلتها من  (8)(أو)بآفة فصارا بحيث ال تحتمل الزراعة  (7)نزلهاأرض الوقف إذا قل  

 .(10)بأرض أخرى (9)(باالستبدال)من مؤنها، ويكون صالح الوقف 

                                                
 .بيعها( جف)في  (1)

 (.ب)ساقطة من  (2)

الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز األوزجندي الفرغاني هو  :فخر الدين قاضي خان (3)
إسمعيل بن اإلمام الكبير المعروف بقاضي خان اإلمام فخر الدين تفقه على اإلمام أبي إسحاب إبراهيم بن 

أبي نصر الصفاري األنصاري واإلمام ظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني ونظام الدين 
أبي إسحاب إبراهيم بن علي المرغيناني تفقه عليه شمس األئمة محمد بن عبد الستار الكردري توفي ليلة 

ند القضاة السبعة وله الفتاوي أربعة اإلثنين خامس عشر رمضان سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة ودفن ع
 (923:ص8:طبقاا الحنفية ج) أسفار كبار وشرح الجامع الصغير فى مجلدين كبيرين

 (.جف)ساقطة من  (4)

(5)
 .9/322:الفتاوى الهندية  

 .بحرا( ا و جف)في  (6)

(7)
لن  لا  لُ : ز   .332/ 88:لسان العرب . الرَّي ُع والَفض 

 (.ب و جف)ساقطة من  (8)

 .في االستبدال( جف)في  (9)

(10)
 .3/942: البحر الرائب 
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. صح الوقف استحسانًا ( علّي أن أبيعها وأشتري بثمنها أرضًا أخرى) ولو قال الواقف  
 هيقوم مقامها في الحكم وال يحتاج إلى مباشرة الوقف بشرط (1)(فثمنها)ألن اأُلولى تعينا للوقف 

واشترى بها إلنسان إذا قتل خطأ وأخذ قيمته  (3)(بخدمته)الموصى  (2)(كالعبد),في الثانية هبشرط
بالخدمة فيه من غير تجديد الوصية ثم ليس له أن  له حب الموصي. ًا آخر يثبا بها عبد
وجد في  (5)(والشرط)الثانية بأرض ثالثة ألن هذا حكم يثبا بالشرط ،  (4)(األرض)يستبدل
فالوقف  (8)(تهحاج)ولو وقف على أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى ,(7) (6) [دون الثانية] األولى

 .(9)باطل هو المختار في الفتاوى
الوقف أن يبيعه ويجعل ثمنه في وقف أفضل منه،  له أن يبيعه وال يبيعه  ولو شرط في 

َن له (10)(إذا)اإلمام الحاكم لكن   (11) .رأه الحاكم َأذر
 الصك ةنوع منه في كتاب

 (12)(ما)وفي الفتاوى امرأة قيل لها إجعلي هذه الدار وقفًا على المسجد على أنك متى        
وكتب الصك بغير هذا الشرط وقيل لها فعلنا واشهد  (13)(فأجابا)احتجا إليها تبيعينها ،  

                                                
 .وثمنها( ب)في  (1)

 .العبد( ج)في  (2)

 لخدمة( ب و جف) في  (3)

  (.ب و جف)ساقطة من (4)

 (.جف)ساقطة من  (5)

 (.ا)ساقطة من  (6)

(7)
 .3/932: البحر الرائب 

 .حاجاته( ا و ب)في  (8)

(9)
 .9/329: الفتاوى الهندية 

 .ان( جف)في  (10)

(11)
 .9/323: مجمع األنهر ملتقى األبحر 

 (.جف)ساقطة من  (12)

 .فاجاب( ب)في  (13)
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ن لم يقرأ , عليها إن قرأ عليها الصك بالفارسية وهي تسمع وتشهد على ذلك صار وقفًا وا 
 (1). بالفارسية فال

سن العربية وقرأ الصك عليه وكتب يح (2)(فصيح)وكذا إذا كتب الصك بالعربية والواقف 
الصك وقف صحيح وأقّر بما فيه ال ُيقبل قوله،  ولو قال وقفا على أن يكون بيعي جائز في 

أّن الكاتب لم يكتب في الصك هذا الشرط ألنه أقرَّ بوقف صحيح والوقف مع  (3)(أعلم)فيه ولم 
شرط ال يكون صحيحًا ، وعلى هذا صك البيع واإلجارة إذا قال البائع و اآلجر ما علما هذا ال

 (4).المكتوب في الصك
وأشهد على ذلك جماعة وكتب صكًا وأخطأ في الكتبة الحدود  (5)(هتضيع)رجل وقف 

إن كان الحدان اللذان غلط في ذكرهما من  قال . خالف ما كانبفكتب حدين كما كان وحّدين 
ذلك الجانب لكن بين تلك الحدود وبين تلك الضيعة أرض غيره أو كرمه أو دار لغير الواقف 
ن كان الحد الذي سّماه ليس يوجد في ذلك  فالوقف جائز، وال يدخل ملك غيره في الوقف وا 

هورة مستغنية عن التحديد فيجوز كون ضيعة مشتالموضع وال بالبعد منه فالوقف باطل ، إال أن 
  (6) .الوقف

صك في مرضه فنسي الرجل أراد أن يقف جميع نصيبه من قرية من القرى وأمر بكتابة 
من األرضين والكروم ثم قرأ الصك على الواقف فكان  (8)أقرحة (7)(بعض)الكاتب أن يكتب 

ا على فالن قراح وكذا كذاأّن فالن إبن فالن وقف جميع نصيبه في هذه القرية وهو  توب المك
                                                

(1)
 .هذا اذا كانتالتحسن العربية ولغتها فارسية 822 ورقة : النوازل: ينظر  

 .فيصح( ب)في  (2)

 (.جف)ساقطة من  (3)

(4)
 .832الورقة : الواقعاا بعالمة النون  

 ضيعة( ب و جف)في  (5)

 .833ورقة : الواقعاا بعالمة النون(6)
  (7)(.ب و جف)ساقطة من 

(8)
 8:مختار الصحاح .َحة  ق رر الَقَراُح بالفتح المزرعة التي ليس عليها بناء  وال فيها شجر والجمع أ :أقرحة  

/992. 
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الُقراح الذي نسي الكاتب فأقر الواقف بجميع ذلك لم  (1)(ُيقرأ عليه)ولم  بن فالن وبي ن حدوده 
يصر ذلك وقفًا إال إذا علم أنه أراد بذلك جميع ماله المذكور وغير المذكور وذلك معلوم حينئذ  

  (2).يصير الكل وقفاً 
المكتوب  (3)(غير)أرأيا إن كان في هذه الضيعة برج الحمام مع الحماماا ؟ هل يدخل 

 المكتوب من الضيعة في الوقف؟ وهل يجوز وقف الحماماا؟
أخبر عن مراده أنه أراد  (5)(وقد)قف في صحته إن كان الو  رحمه ا   (4)قال أبو نصر       

الذي أراده وكذا لو ماا وقد كان ع فذلك على الجمي (6)(وغير المذكور)الجميع من المذكور 
ويكون . وأما برج الحمام فأرجو أن يجوز, خبر عن نفسه قبل الموا فاألمر على ما تكلمي

  (7).ج وقا الوقفو الحمام تابعة لبرجها لكن هذا إن كانا الحماماا في البر 
رجل في يده ضيعة جاء رجل وادعى أنها وقف وجاء بصك فيه خطوط عدول وحكام  

وطلب من الحاكم القضاء به قال ال يعتمد على الخطوط وال ينبغي  (8)(واوتفان)قد إنقرضوا 
مضروب على باب دار ينطب بالوقف ال يقضي به ما  لوح وكذا لو كان.للحاكم أن يحكم بذلك 

 (9).فلم يشهد الشهود على الوق

                                                
 .يقولوا(جف)في  (1)
(2)

 .828الورقة : الواقعاا بعالمة النون 
 .على( ب)في  (3)

(4)
 أبو نصر  

 (.ب)ساقطة من  (5)

 (.جف)ساقطة من  (6)

(7)
 .828الورقة : الواقعاا بعالمة النون 

 .تغابوا( ا و ب)في  (8)

(9)
 .829الورقة : الواقعاا بعالمة النون 
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  -:جنس آخر
 (1)(فيمن يصح الوقف عليه وفيمن ال يصح)

إلصالح  (2)(أو)إذا وقف مااًل لبناء القناطر  فة رحمه ا  وفي الحاوي قال أبو حني
وألجل . الطرب أو لحفر القبور أو إلتخاذ السِّقاياا أو لشراء األكفان لفقراء المسلمين ال يجوز

مساجد فإنه جائز ألجل ال (3)(أوقفه)ألن العادة لم تجرر بهذا بخالف ما إذا . المساجد جاز
 .(5) (4)(به)لجريان العرف 

رجل وقف داره على فقراء مكة أو على فقراء قرية معروفة إن كان الوقف في حياته  
ن كان الوقف بعد الموا وهم يحصون يجوز. وصحته وهم يحصون ال يجوز الوقف ألن . وا 

حتى إذا إنقرضوا صار ميراثًا عنهم . والوصّية لقوم يحصون يجوز (6)(وصّية)الوقف بعد الموا 
ن كانوا ال يحصون ي سواء كان الواقف في حالة الحياة أو بعد الموا ألنه وقف . جوز عنهم وا 

 .(7)مؤبد 
رجل . (8)رجل وقف أرضًا له على عمارة مصاحف موقوفة ال يصّح ألنه ال عرف فيه 
 .(9)قال أرضي هذه صدقة موقوفة على أمهاا أوالدي أو قال على عبيدي فالوقف باطل

تزوج فال لو وقف على أمهاا أوالده إال من تتاوى وفي الف, هذا قول هالل رحمه ا         
إال من إذا أستثنى من اإلستثناء فقال  إالّ . شيء لها وتزوجا ثم طلقها زوجها ال شيء لها

 . (1) تتزوج ثم يطلقها 
                                                

 .فيمن يصلح الوقف عليه وفيمن اليصلح(  جف)جاءا في  (1)

 .و( ب)في  (2)

 .وقفه( جف)في  (3)

 .فيه( جف)في  (4)

(5)
 .3/983: البحر الرائب 

(6)
 (493ص/8التعريفاا ج) الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموا : لوصيةا 

(7)
 .833الورقة : الواقعاا بعالمة النون 

(8)
 .3/983: البحر الرائب 

(9)
 .89/32: السرخسي/المبسوط 
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وفي وقف الخّصاف لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة   تعالى أبدًا على الناس أو على 
العميان  (3)(أو) (2)ذا انقرضوا فهي على المساكين أو على الزمنىبني آدم أو على أهل بغداد فإ

وذكر الخّصاف رحمه ا  مسألة الزمني والعميان في موضع آخر وقال الغّلة . فالوقف باطل
على قراء القرآن أو على الفقهاء )وقف وكذا لو , يكون للزمني والعميان (4)(وال). للمساكين 

قال  (6)(الوقف على الزمني والمنقطعين صحيح.رحمه ا   هاللفي وقف (5)[و]فالوقف باطل 
وقال بعض .مشايخنا رحمهم ا  الوقف على معّلم المسجد الذي يعّلم الصبيان فيه ال يجوز

كان القاضي اإلمام  شمس األئمة الحلواني رحمه ا   قال.مشايخنا يجوز ألن الفقر فيهم غالب 
ن لم يشترط فقرهم ألن الغالب يقول على هذا القياس إذا ُوقف ع لى طلبة علم كونه كذا يجوز وا 

 .(7)فيهم الفقر 
الحاصل في جنس هذه المسائل أنه متى ذكر مصرفًا فيه قال اإلمام السرخسي رحمه ا         

وقوله , يحصون أو ال يحصون (8)(كانوا)يح سواء تنصيص على الفقر والحاجة فالوقف صح
يستوي فيه  (9)مصرفايحصون أشارة الى أن التأبيد ليس بشرط وقد ذكرنا الخالف فيه ومتى ذكر 

الغني والفقير إن كانوا يحصون يصّح بطريب التمليك  (10)(يتناول)الغني والفقير يعني ذكر أسمًا 
يتامى لفظه ما يدل على الحاجة كال ال يحصون فهو باطل إال أن يكون فيمنهم وأن كانوا 

                                                                                                                                                        
(1)

 .838الورقة : الواقعاا بعالمة النون 
(2)

وعلى هذا الوزن : وعدم بعض االعضاء وجمعه الَزمنى العاهة: بكسر الميم هو المبتلى، والزمانة: الزمنى 
 .822التعريفاا الفقهية ص. سائر االفاا، كالمرضى والصرعى والجرحى والقتلى واالسرى والهلكى والصعقى

 .و( ب و جف)في  (3)

 .فال( ب)في  (4)

 (.ا)ساقطة من  (5)

 (.جف)ساقطة من  (6)

(7)
 .3/983: البحر الرائب 

 .كان( جف)في  (8)

 .828/ 2:لسان العرب . فر الّدراهمر َصر  هو من : مصرفا(9) 
 (.جف)ساقطة من  (10)
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ن كانوا ال يحصون فالوقف صحيح  (1)(فيه)فحينئذ  إن كانوا يحصون فاألغنياء والفقراء  سواء،وا 
 ،(4)وقف على الزمني فهو وقف على فقرائهم (3)(وكذا لو),(2)ويصرف إلى فقرائهم دون أغنيائهم

 ،(4)فقرائهم
الغزو أو في أكفان الموتى أو حفر القبور أو غير ذلك  على ولو قال على الجهاد أو 

الوقف على أكفان الموتى -:مما يشبهها جاز ، كالوقف على المساكين قال المصنف رحمه ا  
 .(5)أو حفر القبور يخالف ما تقدم فيعنى بهذا أنه يجوز 

ن المسلمين أو وفي وصايا المنتقى عن أبي يوسف رحمه ا  إذا أوصى بثلثه في أكفا       
سلمين أو حفر مقابرهم ولو أوصى بثلثه في أكفان فقراء الم, حفر قبور المسلمين فهو باطل

ولو وقف أرضًا له على أصحاب , السبيل يجوز، ويكون لفقرائهم (6)(أبناء)ولو وقف على .يجوز
ويدخل , لم يكن في طلب الحديث (7)(إن).ال يدخل في الوقف شفعوي المذهب أصحاب الحديث

والوصّية على هذا الوقف على أقرباء النبي . نفي المذهب إذا كان في طلب الحديثويدخل الح
ن كانا الصدقة لهم ال ت, م جائزصلى ا  عليه وسل  .(8)جوزوا 

وفي الفتاوى الوقف على أهل بيا النبي صلى , واهر زادة رحمه ا خفي وقف اإلمام        
بيا النبي صلى ا  عليه وسلم وهم قوم يحصون ولو قال مالي ألهل , ا  عليه وسلم ال يجوز

ة وفي زكا  ،(9)في النفل الفرض والفي حّل لبني هاشم ال تال يجوز وال يعد وقفًا ألّن الصدقة ال )

                                                
 .فيهم( ب و جف)في  (1)

(2)
 .89/43: السرخسي/المبسوط: ينظر  

 .كذا ولو( ب)في  (3)

(4)
 .3/332: حاشية ابن عابدين 

(5)
 .3/983:البحر الرائب 

 ابن( جف)في  (6)

 .اذا( جف)في  (7)

(8)
 .3/983: البحر الرائب 

(9)
 .822: الورقة: الواقعاا بعالمة السين 
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، ويصرف إلى أوالد فاطمة رضي ا  عنها ((1)يجوز ة شرح القدوري رحمه ا  صدقة التطوعزكا
وفي وقف , النبي عليه السالم روايتان بيا على أهل (2)وصدقة التطوع, عنها فصار في الوقف

رحمه ا   وفي فوايد شمس اإلسالم األوزجندي).ال يجوز (3)(الصوفية)اف الوقف على الخصّ 
أنه يفتي بأنه )وعن شمس األئمة الحلواني رحمه ا  . (4)(ه ال يجوز  خانالوقف على صوفّي 

السغدي رحمه ا  الرواية من وقف يجوز، الوقف على الصوفية وأخرج القاضي اإلمام علي 
   (7).(6)(جوابه)أنه ال يجوز على الصوفية والعميان فرجعوا إلى  (5)(الخّصاف

                                                
(1)

 .(ب و جف)ساقطة من   
(2)

المطلع على أبواب ) وصدقة التطوع أنواع من البر متقاربة يجمعها تمليك عين بال عوض :صدقة التطوع 
 (928ص/8المقنع ج

 .صوفي خان( ب)في  (3)

(4)
 .ساقطة من نسخة ب 

 (.جف)ساقطة من  (5)

 .اجوبته( جف)في  (6)

(7)
 .3/333: حاشية ابن عابدين 
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 -:جنس آخر
 في وقف المشاع    

ولو رفع إلى القاضي فقضى , ال يجوز عند محمد رحمه ا  وبه ُيفتى (1)(وقف المشاع)
بجوازه جاز عند الكل ، ولو وقف نصف الحمام جاز ألنه مشاع ال يحتمل القسمة فصار كهبة 

إذا قضى القاضي بصحته فطلب  (2)(ثم فيما يحتمل القسمة)المشاع فيما ال يحتمل القسمة،  
يقسم وأجمعوا على  ون وعندهماؤ يأويته.  نيفة رضي ا  عنهبعضهم القسمة ال يقسم عند أبي ح
 .(3)وأراد القسمة ال يجوز أن الكل لو كان وقفًا على األرباب

حانوا بين إثنين وقف أحدهما نصيبه وأراد أن يضرب لوح الوقف على بابه فمنعه       
الشريك اآلخر ليس له الضرب إال إذا أمره القاضي بذلك وهذا قول أبي يوسف رحمه ا  وهو 
إختيار مشايخ بلخ رحمهم ا  وعلى قول محمد وهذا اختيار مشايخ بخارى فال يتأتى 

 (5).(4)(هذا)
رحمه ا ، ولو  ن شريكين وقف أحدهما نصيبه مشاعًا جاز عند أبي يوسفأرض بي

ألن بالقسمة تعّين الموقوف . إقتسما فوقع نصيب الواقف في موضع ال يجب عليه أن يقفه ثانياً 
ن أراد اإلجتناب عن اإلختالف يقف المقسوم ثانيًا ، فلو كان األرض له فوقف نصفها ثم أراد  وا 

ن لم القسمة فالوجه في ذ ورفع إلى القاضي ليأمر  (6)(عيب)لك أن يبيع ما بقى ثم يقسمها ، وا 
 (7).إنسانًا بالقسمة معه جاز

  

                                                
 (.ب و جف)ساقطة من  (1)

  (.جف)ساقطة من  (2)

(3)
 .823ورقة : الواقعاا بعالمة الواو 

 (.جف)ساقطة من  (4)

(5)
 .831الورقة : الواقعاا بعالمة النون 

 .يبيع( ا و ب)في  (6)

(7)
 .831الورقة : الواقعاا بعالمة النون  
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 في وقف المنقول  -:جنس آخر
جعل أرضه وقفًا مع العبيد  (3)(بأن) (2)(باإلجماع)للعقار جاز  (1)(تبع)وقف المنقول 
وأما وقف المنقول مقصودًا إن كان , تبعًا للعقارفيها ويصير المنقول وقفًا  والثيران الذين يعملون
  (4).كراعًا أو سالحًا يجوز

جنس الخيل واإلبل وفيما سوى ذلك إن كان شيئًا لم يجر التعارف بوقفه (5)الكراع  
ن كان متعارفًا . كالثياب والحيوان ونحوه ال يجوز عندنا وثياب )والفأس والقدوم  (7)(6)(كالخبازة)وا 

من األواني والقدور وفي غسل الموتى والمصاحف قال  (9)(إليه)وما يحتاج  (8)(وثياب الجنازة)
ليه ذهب عامة المشايخ منهم اإلمام , أبو يوسف رحمه ا  ال يجوز وقال محمد يجوز، وا 

 .(10)السرخسي
البعض في شرح الطحاوي .والدار وغيرهما ال يجوز (12)(من الحمام) (11)(الكرردار) وقف

ثم في وقف المصحف إذا أوقف مصحفًا على أهل المسجد ,  والبعض في وقف هالل رحمه ا 
ن وقف على المسجد جاز ويقرأ في ذلك المسجد. لقراءة القرآن إن كانوا يحصون يجوز وفي , وا 

                                                
 (.جف)ساقطة من  (1)

 (.جف)ساقطة من  (2)

 .وان( جف)في  (3)

(4)
 .89/33: للسرخسي/المبسوط : ينظر 

(5)
النهاية في  )في حديث ابن مسعود كانوا ال يحبسون إال الكراع والسالح الكراع اسم لجميع الخيل :الكراع 

 833(ص/4غريب األثر ج
 (.ب و جف)ساقطة من  (6)

(7)
الخبزة الطلمة وهو عجين يوضع في الملة حتى ينضج والملة الرماد والتراب الذي اوقد فيه النار :الخبازة 

 .  والخباز الذي مهنته ذلك وحرفته الخبازة 
 .والجنازة وثيابها( ب و جف)في  (8)

 (.جف)ساقطة من  (9)

(10)
 .89/33: للسرخسي/المبسوط  

 (.ا)هكذا فسرها الناسخ في حاشية ,فارسية وهي مثل البناء واالشجار  :لكردارا(11)

 .للحمام(جف)في  (12)
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وقف الكتب كان محمد بن  (2)(إذا)أما (1)[و], موضع آخر وال يكون مقصورًا على هذا المسجد
 والفقيه أبو جعفر. سلمة رحمه ا  ال يجيزه،  ونصير بن يحيى رحمه ا  يجيزه ووقف كتبه

 ((3)).أخذنرحمه ا  يجيزه وبه 
 (5)(ألبناء)وقف بقرة على رباط على أن ما يخرج من لبنها وسمنها يعطى  (4)(رجل)
 (6).ذلك في أوقافهم رجوا أن يكون جائزاً  قال إن كان في موضع يغلب, السبيل
وكان من أصحاب زفر رحمه ا  فيمن وقف الدراهم أو الطعام أو ما  (7)وعن األنصاري     

يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك؟ قال نعم قيل وكيف؟  قال يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصّدب 
ثمنه مضاربة أو بضاعة  (8)(يدفعف)وما يكال ويوزن يباع , بفضلها في الوجه الذي وقفا عليه

لفقراء من الحنطة وقف على شرط أن يقرض ل (10)الكرّ هذا , (9)(هذا القياس)كالدراهم فعلى 
قدر  (14)اإلدراكثم يؤخذ منهم بعد  (13)(ألنفسهم) (12)(يزرعوه)أن  (11)(لهم)الذين ال بذر 

                                                
 (.ا و ب)ساقطة من  (1)

 (.ب)ساقطة من  (2)

(3)
 .833الورقة : الواقعاا بعالمة النون 

 (.جف)ساقطة من  (4)

 .ابناء( ب)في  (5)

(6)
 .828الورقة : الواقعاا بعالمة النون 

(7)
 االنصاري 

 .ويدفع( جف)في  (8)

 (.جف)ساقطة من  (9)

(10)
 .818التعريفاا الفقهية ص. مكيال تسع فيه اثنا عشر وسقا: الكر بالضم 

 .له( ب)في  (11)

 .يزرعون( ا و جف)في  (12)

 .ألنهم منهم(ب)في  (13)

(14)
 .8/13:مختار الصحاح .اللحوب : اك  اإلد ر   
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قال مثل هذا  ,يكون جائزاً ثم يقرض لغيرهم من الفقراء أبدًا على هذا السبيل يجب أن . القرض 
 (3).(2)وناحية َدماوند (1)الريّ كثير في 
دفع األكسية جاز،  فت (5)(تعالى)صدقة أبدًا    او أسترة الموتى إذا وقف (4)األكسيةو  
الفقراء فينتفعون بها في أوقاا لبسها، وهذا يدل على جواز ما بيّنا من الحنطة  (6)(إلى)األكسية 

رجل . المسائل الثالثة في الحاوي. (7)الحنطة ، وأّما ستر الموتى فيكون موقوفًا في تلك السبل
 (9).بقرتهم ال يصح (8)وقف ثورًا على أهل قرية النزاء

إن أمسكه للجهاد له ذلك ألنه لو لم , رجل جعل فرسه للسبيل على أن يمسكه مادام حياً       
ن أراد أن ينتفع به غير ذلك  لم يكن )يشترط كان له ذلك ألن لجاعل السبيل أن يجاهد عليه ، وا 

 (11)(اجرفتؤ ). وصح جعله للسبيل، وال يؤاجر فرس السبيل إال إذا أحتيج إلى نفقته (10)(له ذلك

                                                
بفتح أوله وتشديد ثانيه وهي مدينة مشهورة من أمهاا البالد وأعالم المدن كثيرة الفواكه والخيراا وهي  الري  (1)

محط الحاج على طريب السابلة وقصبة بالد الجبال قال العمراني الري بلد بناه فيروز ابن يزدجرد وسماه رام 
خرى فأما الري المشهورة فإني رأيتها وهي فيروز ثم ذكر الري المشهورة بعدها وجعلهما بلدتين وال أعرف األ
 .4/883:معجم البلدان. مدينة عجيبة الحسن مبنية باآلجر المنمب المحكم الملمع بالزرقه 

(2)
بالميم أيضا كورة من كور الري بينها وبين طبرستان فيها فواكه وبساتين وعدة قرى عامرة وعيون  د ماوند  

 (9/343:معجم البلدان )كثيرة وهي بين الجبال وفي وسط هذه الكورة جبل عال جدا مستدير كأنه قبة 
(3)

 .3/433: حاشية ابن عابدين 
(4)

 (994/ 83:لسان العرب )اللباس،: وةُ الُكس  : األكسية  
 (.ب و جف)ساقطة من  (5)

 (.ب)ساقطة من  (6)

(7)
 .3/982: البحر الرائب 

(8)
وأنزاء   و التَّفيس، وال يقال إرالَّ للشاء والدَّوابِّ والبقر ففي معنى السِّفاد : النَّز  لسان العرب )،. الَوثَباُن، ومنه َنز 
:83/482) 
(9)

 .819ورقة  :ينظر الواقعاا بعالمة السين 
 (.جف)ساقطة من  (10)

 .ويؤاجر( جف)في  (11)
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اجر قطعة منه قة يؤ المسألة دليل على أن المسجد إذا إحتاج إلى النف وهذه(1)(عليه)بقدر ما ينفب 
 .(2)منه بقدر ما ينفب عليه 

وقف الغلمان والجواري على مصالح الرباط يجوز، إذا زّوج القاضي أو السلطان جارية 
بد الوقف ال يجوز، الوقف يجوز، ولو زّوج عبَد الوقف ال يجوز، ولو زّوج أمة الوقف من ع

 (4).الوقف (3)(في مال)جناية عبد الوقف 
  

  -:نوع منه
رجل قال في مرضه جعلا نزل كرمي وقفًا ، أو قال جعلا غّلة كرمي وقفًا ، وفي الكرم     

 (5).ثمره ولم يكن يصير كرمه وقفًا بثمره إن كان
، كما (7) (6)(في الوقف)وعن هالل رحمه ا  فيمن وقف أرضًا وفيها زرع ال يدخل الزرع       

ال يدخل الثيران  (8)(في الوقف)لم يذكر الثيران والعبيد و  كما لو وقف ضيعة فيها الثيران والعبيد
 قال الفقيه أبو الليث رحمه ا  وبه نأخذ وقال أبو بكر اإلسكاف رحمه ا . والعبيد في الوقف 

 . (9)لم يكن للزرع قيمة يوم الوقف دخل و إاّل فال ما لم يذكر ان
رجل وقف دارًا فيها حماماا يخرجن ويرجعن يدخل في وقفه الحماماا األهلية قال الفقيه هذا 

 (10).زلة ما لو وقف ضيعة مع الثيران والعبيد جاز كذا فعل علي رضي ا  عنهبمن
                                                

 (.جف)ساقطة من  (1)

(2)
 .832الورقة : الواقعاا بعالمة النون 

 .من( ب)في  (3)

(4)
 .3/982: شرح فتح القدير 

(5)
 .831الورقة : الواقعاا بعالمة النون 

 (.جف)ساقطة من  (6)

(7)
 .9/433: الفتاوى الهندية 

 (.ب و جف)ساقطة من  (8)

(9)
 .2/433: الفتاوى الهندية 

(10)
 .829ورقة : النوازل: ينظر  
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وفي الحاوي سئل أبو القاسم رحمه ا  عمن غرس في الوقف من ماله وماا، قال إن      
ن لم يذكر شيئًا فإن غرس بماله إن ذكر أنه غرسه للوقف  غرس من غّلة الوقف فهو للوقف وا 

ن لم يذكر شيئاً . فهو له  (1).فهو عنه ميراث وا 
ثمرها بوسئل أبو بكر رحمه ا  عمن وقف شجرة بأصلها والشجرة مما ينتفع بأوراقها و       

 ينتفع  فان لم يقطع أصلها إال أن يفسد أغصانها قال الوقف جائز وينتفع بثمرها وال)
ال غرس مكانهاقطع ويصرف ثمنها على سبيله فإن نبتا ثانيًا ت.(3)( 2بأوراقها وثمرها فإنها  .وا 

يبس  5(قال ما)بعضها وبقي بعضها  4(يبس)وقف  سئل أبو القاسم رحمه ا  عن شجرو 
 (7).ل غّلتها وما بقي متروك على حالهفسبيله سبي 6(بعضها)يبس 
الموقوفة مع األرض فال يجوز قبل القلع كبيع األرض وبعد القلع  8(األشجار)وأما بيع      
وقال أيضًا األشجار الموقوفة إذا كانا غير مثمرة يجوز  (10)الفضليهكذا نقل عن , (9)يجوز

                                                
(1)

 .812الورقة : الواقعاا بعالمة السين  
 (.جف)ساقطة من  (2)

(3)
 (.ب و جف)من ساقطة   

 .يلبس( ب)في  (4)

 (.ب)ساقطة من  (5)

 .منها( ب)في  (6)

(7)
 .3/322: حاشية ابن عابدين 

 .اشجار( ب)في  (8)

(9)
 .3/998: البحر الرائب 

(10)
الكماري ذكره صاحب الهداية في الكراهية بفتح الكاف والميم تشبه  محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي 

النسبة وهي اسم لجد بعض العلماء العالمة الكبيرة تفقه على األستاذ أبي محمد عبدا  بن محمد بن يعقوب 
اإلمام الحاكم عبد الرحمن ابن محمد السبذموني تفقه عليه القاضي أبو علي الحسين بن الخضر النسفي و 

 (822ص/9طبقاا الحنفية ج)الكاتب واإلمام الزاهد عبد ا  الخيزاخزي واإلمام إسمعيل الزاهد 
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ال  1(والباب)والمثمرة لم يجز بيعها إال بعد القلع كبناء الوقف  ,بيعها قبل القلع ألنها هي الغّلة
 , (4) 3(ال يجوز بيعه قبل القلع  (2) (كبناء الوقف ))يجوز بيعه قبل القلع 
لو تصدب أرضًا صدقًة موقوفة بثمرها ال تدخل الثمرة في رحمه ا  في وقفه  وذكر هالل

الوقف قياسًا وتدخل استحسانًا ويؤمر بالتصّدب بها كمن قال تصّدقا أرضي بنخلها وثمرها على 
المساكين فإذا لم يسّم بثمرها فاألرض موقوفة والثمر للواقف في قول أبي يوسف رحمه ا  ولم 

 (5).ُيحَك عن غيره خالف
ن لم يسّمها (6)ومسيل الماءالطريب والشرب و   .يدخل في الصدقة الموقوفة وا 

ابتة قبل إتخاذ األرض مقبرة واألرض مملوكة لها مالك مقبرة عليها أشجار إن كانا ن 
جعلها مقبرة فاألشجار بأصلها على ملك رب األرض يصنع الورثة باألشجار ما شاءوا ألن 

رواية تدخل فصار في الشجرة روايتان وكذا أصل الشجرة ال تدخل تحا الوقف كالزرع وفي 
ن كانا األرض مواتًا ال مالك لها فأصلها  الشجر ألن ذلك الموضع لم يدخل تحا الوقف وا 

ولو نبتا بعد ذلك ال ابتة قبل إتخاذها مقبرة نهذا كله إذا كانا األشجار , (7)على حالها القديمة
ن لم يعلم لها غارس فالحكم إن ع, أما إن ُعلم غارسها أو ال يعلم , يخلو لم كانا للغارس وا 

إن رأى بيعها وصرف ثمنها إلى عمارة المقبرة له ذلك ألنه إذا لم يعلم الغارس كانا , للقاضي
أال ترى أن الشجرة إذا نبتا في ملك إنسان وال يعرف لها غارس كانا ملكًا , بمنزلة الوقف

 .(8)كذا هذا,لصاحب المحل

                                                
 .ساقطة من نسخة ب (1)

(2)
 .ساقطة من نسخة ب  

 (.جف)ساقطة من  (3)

(4)
 .823الورقة : الواقعاا بعالمة الباء 

(5)
 .9/428: الفتاوى الهندية 

(6)
 .8/843:مختار الصحاح .موضع سيله :مسيل الماء 

(7)
 .823الورقة : الواقعاا بعالمة الباء  

(8)
 .833ورقة : الواقعاا بعالمة  النون 
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ولو  (1)صير للمسجد حتى يسّلمها الى قّيم المسجد تللمسجد الرجل قال هذه الشجرة  
غرس شجرًا في المسجد فالشجر للمسجد ولو غرس في أرض  موقوفة على الرباط فالشجر 
ن لم يتوّل الغارس تعاهدها فالشجر للغارس وله رفعها ألنه ليس له هذه الوالية فال  للوقف وا 

اّمة أو على شّط نهر العاّمة أو على شّط ولو غرس في طريب الع, يكون غارسًا للوقف
 (3).القديم فالشجر للغارس وله رفعها ألنها ليس له والية جعلها للعاّمة 2(الحوض)

 
رجل غرس شجرًا على شّط حوض أهل قرية ثم قطعه بعد ذلك ثم نبتا األشجار من  

 (4).والباقي في وقفه عروقها فاألشجار للغارس هذا في كراهة الفتاوى
 
رجل باع من أرض الوقف أشجارًا ثم آجر أرض الوقف إن باع من وجه األرض ال  

ن باع األشجار  دون األرض ثم آجر األرض مّدة معلومة ولم يكن اإلجارة  (5)(بعروقها)يجوز وا 
 .(6)وقد ذكرنا في كتاب األجاراا وسيأتي في فصل المسجد, طويلة جاز
  

                                                
(1)

 .833ورقة: الواقعاا بعالمة  النون 
 .حوض( جف)في  (2)

(3)
 .833ورقة: الواقعاا بعالمة  النون 

(4)
 .843ورقة: الواقعاا بعالمة  النون 

 .من عروقها( ب و جف)في  (5)

 .9/394:الفتاوى الهندية(6)



 كتاب الوقف القسم التحقيقي
 

 
424 

يجوز صرفها الى المسجد إن لم يكن وقفًا على أشجار في مقبرة وفي مجموع النوازل 
جهة أخرى فإن تداعا حوائط المقبرة الى الخراب يصرف الوقف الى ما وقف عليه إن 

 .(1)عرف
ال يجوز صرفها الى عمارة بئر في هذه السكة فإن )رجل غرس تالة في المسجد فكبرا  

صرف الى حاجة نفسه وال الى البئر ال يجوز له ال(2)(قال الغارس وقفتها عليها فالظاهر بكذبه و
(3) . 

 
 اإلقرار بالوقف -:وما يتصل بمسائل الفصل 

رجل في يده أرض أقّر في صحته أنها وقف صدقة موقوفة ولم يزد على ذلك جاز إقراره 
صدقة موقوفة  (5)(هذه)وقف وقوله هذه األرض وقف إقرار بالوقف وقوله أرضي  (4)(وهذا)

 (6).إبتداء وقف يراعى شرائط الوقف فيه 

                                                
(1)

 .9/323: الفتاوى الهندية 
 (.ب و جف)ساقطة من  (2)

(3)
 .9/322:الفتاوى الهندية  

 .وهو( جف)في  (4)

 (.ب و جف)ساقطة من  (5)

(6)
 .89/49:المبسوط 
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 الفصل الرابع
 أوقافه ومسائله (1)(في)في المسجد و

أن يزيدوا في  واعلى مسجد واألرض بجنب ذلك المسجد وأراد وقف وفي الفتاوى أرض
ومستغل الوقف . لكن يرفعون األمر إلى القاضي ليأذن لهم, المسجد شيئًا من هذه األرض جاز

المسجد على  (3)(وضاب)ولو كانا بجنب المسجد أرض لرجل  (2)كالدار والحانوا على هذا
 (4). الناس يؤخذ أرضه بالقيمة كرهاً 

. المسجد من الطريببأن يلحب مسجد ضاب على أهله و بجنبه طريب العامة ال بأس ب
لمسجد فأخذوا من الطريب سجدًا وأحتاجوا إلى مكان ليّتسع اوفي فتاوى القاضي اإلمام قوم بنوا م

ال فال بأس به ولو جعل  (5)(ال) وأدخلوه في المسجد إن كان يّضُر بأصحاب الطريب يجوز وا 
 .(6)شيئًا من المسجد طريقًا 

مسجدًا أو على  (7)الرحبةقد ذكرنا في كتاب الكراهية أهل المسجد لو أرادوا أن يجعلوا 
ٌَ لهم ذلك  .(8)ولو إختلفوا ينظر أيهم أكثر والية له ذلك, القلب أو يحولُّ الباب أو ُيحدثوا لهم بابًا

 .(8)ذلك
 (10)(من)المتخذ لصالة الجنازة حكمه حكم المسجد حتى ُيَجنَّب ما ُيَجنَّب  (9)(المسجد)
وأما المتخذ , كذا إختاره الفقيه أبو الليث رحمه ا  وفيه إختالف المشايخ رحمهم ا , المساجد

                                                
 (.جف) ساقطة من  (1)

(2)
 .839ورقة : الواقعاا بعالمة النون 

 .فضاب (ب و جف)في  (3)

(4)
 .3/422: حاشية ابن عابدين:ينظر 

 (.جف)ساقطة من  (5)

(6)
 .829الورقة :النوازل  

(7)
 .822/ 8:مختار الصحاح .َبُة المسجد بفتح الحاء ساحتهَرحَ : الرحبة 

 .833الواقعاا بعالمة  النون الورقة  (8)
 (.ب و جف)ساقطة من  (9)

 (ب)ساقطة من  (10)
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ن إنفصل (1)(مسجد)لصالة العيد فالمختار أنه  وفيما , (2)وف فالص افي حب جواز اإلقتداء وا 
 (4).(3)(الصالة)النوم في المسجد مباح وقد مّر في كتاب . عدا ذلك فال ررفقًا بالناس

 
مسجد مبني أراد رجل أن ينقض ويبني ثانية أحكم من األول ليس له ذلك وتأويله إذا لم 

بناءه ويفرشوا الحصير  ألهل المحلة أن يهدموا ويجددوايكن الثاني من أهل تلك المحلة أما 
 (5).ويعّلقوا القناديل لكن من مال أنفسهم أما من مال المسجد فليس لهم ذلك إال بأمر القاضي

 
للماء  الجبابوقال في األجناس قال أبو حنيفة رضي ا  عنه ألهل المسجد أن يضعوا 

وكذا أمر األذان , وُيعلقوا القناديل لكن هذا إذا لم يعرف للمسجد بان  فإن ُعررَف فهو أولى به
 (7).ولد الباني وعشيرته من بعده أولى من غيرهم(6)(واإلمامة و)واإلقامة 
 

فنازعه بعض أهل السّكة في عمارته أو في نصب  (8)(سّكةفي )رجل بنى مسجدًا 
أولى باإلتفاب فإن أراد  (10)(الباني) (9)(عمارةال)وفي . المؤذن واإلمام فالمختار أّن الباني أولى

                                                
 .ألنه واجب( ب)في  (1)

 .المصفوف والصحيح ماأثبتناه( ب)وفي   الصوف( أو جف)في (2)
 .الصوم( ب و جف)في  (3)

(4)
 .833ورقة : الواقعاا بعالمة العين 

(5)
 .833ورقة :الواقعاا بعالمة النون  

 (.ب)ساقطة من  (6)

(7)
 .828ورقة: الواقعاا بعالمة العين 

 (.ب و جف)ساقطة من  (8)

 .عمارة( أ و ب)في  (9)

 (.ب)ساقطة من  (10)
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القوم من هو أصلح من ذلك في المؤذن واإلمام فهم أولى ألن ضرر ذلك ونفعه يرجع 
 .(2)(1)(إليهم)

يكون  (4)(وال)كان الباني أولى بالعمارة من أهل السكة  (3)(اإلمام)وفي فتاوى القاضي  
كان  (5)(المؤذنون)وكذا لو نازعه أهل السكة في نصب اإلمام و, ألهل السكة المنازعة في ذلك
لذلك رجاًل وعين أهل السكة رجاًل آخر أصلح ممن عينه الباني  هو ذلك إلى الباني إال إذا عين

 . (6)فال يكون الباني أولى
مسجد بجنبه ماء إنكسر حائط المسجد من ذلك الماء ينبغي ألهل المسجد أن يرفعوا 
األمر إلى القاضي ليأمر أهل النهر بإصالحه حتى إذا لم يصلحوا أو إنهدم حائط المسجد 

  (9).عليهم صاروا متلفين بترك اإلصالح (8)(شهدوا)قيمة ما إنهدم ألنه لّما  (7)(يضمنوا)
المسجد  (12)(ألهل)أو  (11)(هل يجوز للقّيم)وبحائطه ضرر  بينٌّ  (10)رقينفامسجد بجنبه 

الحائط ليدفع الضرر عن المسجد من مال  بجنبمن مال المسجد حصنًا  (13)(يتخذوا)أن 

                                                
 .عليهم( جف)في  فيهم و( ب)في (1)

(2)
 .833ورقة :الواقعاا بعالمة العين 

 (.ب وجف)ساقطة من  (3)

 .فال( ب و جف)في  (4)

 .المؤذن( ب و جف)في  (5)

(6)
 .824ورقة :النوازل 

 .ضمنوا( ب و جف)في  (7)

 .شهدوا( ا و ب)في  (8)

(9)
 .834ورقة :الواقعاا بعالمة النون 

(10)
 .4/881:معجم البلدان . الخندب :والفارقين 

 .فأراد القيم( ب وجف)في  (11)

 .أهل( جف)في  (12)

 .يتخذ( جف)في  (13)
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ن كان الوقف على عمارة المسجد ال , الوقف إن كان الوقف على مصالح المسجد جاز وا 
 (1).يجوز

قال المصنف رحمه ا  قال الشيخ اإلمام ظهير الدين رحمه ا  الوقف على عمارة 
 (2). المسجد وعلى مصالح المسجد سواء

على الناس دخول  (3)(فيُشبُ )مسجد بابه على َمَهب الريح فيصيب المطر باب المسجد 
إن لم يكن فيه  وقف المسجدعلى باب المسجد من غلة  (5)(4)(ةً ُظلّ )المسجد فللقّيم أن يتخذ 
 .(6) (ضرر على أهل الطريب

غّلة وقف المسجد ُسلمًا ليصعد على سطح المسجد  (7)(من)وللمتولي أن يشتري  
يشتري المتولي وهل  (8)(وينقله عن المسجد)والتراب اوكذا يعطي الذي يكنس الثلج , لتطيّينه
ن كان الواقف ذكر في الوقف أن القّيم يشتري , قال الالجنازة  ن اشترى ضمن ألن  (9)جنازةوا  وا 

 . (10)الجنازة ليسا من مصالح المسجد ويبني المنارة من مال المسجد
فأما شراء الدهن والحصير والحشيش من مال الوقف إن قال الواقف يفعل القيم ما يرى 

ن لم  (11)(المصلحة) وجعله لعمارة المسجد وبنائه  (2)(يسع)لم  (1)(يقل)للمسجد يسعه ذلك وا 

                                                
(1)

 .822ورقة :الواقعاا بعالمة الباء  
(2)

 .3/938: شرح فتح القدير 
 .فشب( جف)في  (3)

 .ظلمة( ا و ب)في  (4)

(5)
لَ َلفُم، واحدتها ظِّ من غريب الشجر ال: ظ لمة  هو شجر : فمُة، وهو الظِّالَُّم و الظِّالُم و الظالرفُم  قال اأَلصمعيظر

المًا  ُط حتفى تفجوَز َحدَّ َأصل َشَجررها فمنها سميا ظر وال  وَتن َبسر  .412/ 89:لسان العرب .له َعسالرفيُج طر
(6)

 .843ورقة :الواقعاا بعالمة السين 
 (.ب و جف)ساقطة من  (7)

 ز(ب و جف)ساقطة من  (8)

 (.833معجم لغة الفقهاء )جمع  جنائز. الميا على النعش, بفتح الجيم وكسرها الميا : الجنازة  (9)

(10)
 .822ورقة :الواقعاا بعالمة النون 

 (.ب و جف)ساقطة من  (11)
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ن لم يعرف شرط الواقف ينظر إلى ما قبله إن كانوا يشترون منه الدهن والحصير  ليس له ذلك وا 
ال فال (3)(جرواآل)والحشيش   (4). له أن يفعل وا 

رجل قال جعلا حجرتي لدهن سراج المسجد ولم يزد على هذا صارا الحجرة وقفًا على 
 ,(6)غّلتها إلى غير الدهنإذا سّلمها إلى المتولي وليس للمتولي أن يصرف  (5)(و)المسجد 
فإنه  (7)(المسجد)وفي الفتاوى الصغرى المتولي إذا أنفب على قناديل المسجد من وقف  

يجوز أن يترك سراج المسجد من وقا المغرب إلى وقا العشاء وال يترك في جميع الليل إال في 
وأما التدريس .كمسجد بيا المقدس ومسجد النبي صلى ا  عليه وسلم (8)[جرا العادة] موضع

بسراج المسجد إذا وضعوا السراج ألجل الصالة ال بأس به ولو وضعوه لغير الصالة ال بأس به 
  (9).إلى ثلث الليل أيضاً 

مسجد له أوقاف مختلفة ال بأس للقّيم أن يخلط غّلتها فإن خرب حانوا منها ال بأس 
 ،(10)فاً بعمارته من غّلة حانوا آخر وسواء كان الواقف واحدًا أو مختل

و دارًا والمشتري بمال الوقف للمسجد حانوتًا أُمسَتغاًل الفاضل عن وقف المسجد يشتري  
ولو دفع منزاًل من المشتري بمال الوقف إلى المؤذن ليسكن .يلتحب بالدور الموقوفة هو المختار

 ،(11)هذا في باب الباء واألول في باب السين, فيه يكره له إذا علم بذلك

                                                                                                                                                        
 (.جف)ساقطة من  (1)

 .يوسع( جف)في  (2)

 (.ب و جف)ساقطة من  (3)

(4)
 .833ورقة :الواقعاا بعالمة العين 

 (.جف)من ساقطة  (5)

(6)
 .822ورقة :الواقعاا بعالمة السين 

 (.جف)ساقطة من  (7)

 (.أ و ب)ساقطة من  (8)

(9)
 .822ورقة  :النوازل 

(10)
 .834-838: الواقعاا بعالمة السين الورقة 

(11)
 .929ورقة : الواقعاا بعالمة النون 
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إلى  (1)(دفع)وفي فتاوى القاضي اإلمام هذه المسألة دليل على أن متولي المسجد إذا  
مستغالا المسجد ال يجوز ذلك للمتولي ويكره لإلمام  (2)(من)المؤذن أو إلى اإلمام ما هو 

  .(3)والمؤذن أن يسكن في ذلك المنزل

متولي المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته وله أن يحمل من البيا (4)(و)
قّيم الوقف إذا أدخل جذعًا في دار الوقف ليرفع من غّلتها له ذلك ألن الوّصي لو . إلى المسجد

القّيم و اإلحتياط أن يبيع الجذع  (5)(فكذا)ليرجع في مال اليتيم له ذلك أنفب من ماله على اليتيم 
  .(7)في دار الوقف (6)(هيدخل)ر ثم يشتري به ألجل الوقف ثم الجذع من آخ

الوقف إن كان من مال الوقف يكون للوقف، وكذا من مال (8) عرصةالمتولي إذا بنى في   
ن بنى ولم يذكر شيئا كان  مال نفسه لكن بنى للوقف فإن بنى لنفسه إن أشهد كان له ذلك، وا 

 . (9)للوقف بخالف األجنبي
 

وليس في يده شيء من مال الوقف فأراد أن  (10)الخراج والجبايااقّيم وقف ُطلب منه 
ن لم يأمره تكلموا فيه واألصح إن لم يكن له بد  هيستدين إن آمره الواقف باالستدانة فله ذلك،  وا 

 . (11)رحمه ا  هكذا قال الفقيه أبو الليث، منه يرفع األمر الى القاضي حتى يأمره باالستدانة 

                                                
 .رفع( ب)في  (1)

 (.ب)ساقطة من  (2)

(3)
 .818: الواقعاا بعالمة السين 

  (.ب)ساقطة من (4)

 .وكذا( جف)في  (5)

 .يدخل( أ و ب)في  (6)

(7)
 .823ورقة : النوازل 

(8)
 (.2/34:لسان العرب )هي كل موضع واسع ال بناء ففيه:عرصة  

(9)
 .832:ورقة : الواقعاا بعالمة النون 

(10)
 (.31التعريفاا الفقهية ص.) الجباية جمع الخراج والمال:  الجبايات 

(11)
 .834ورقة  : الواقعاا بعالمة النون 
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وأما إقراض ما فضل من الوقف قال في وصايا النوازل رجوا أن يكون ذلك واسعًا )
إلى حوائجه على  (3)(يصرف)فضل من غّلته  (2)(فإن)كان ذلك أحرز للغّلة من إمساكه  (1)(إذا

ذلك ثم فعل مع  (4)(فإن)على أن يرّده إذا أحتاج الى العمارة قال ال يفعل،  ويتنّزه غاية التنّزه 
 .     (6)عّما وجب عليه (5)(هيبرئ)رجوا إن ذلك  أنفب فيه

خلط دراهمه بدراهم الوقف صار ضامنًا،  وطريب  وفي فتاوى الفضلي قال يبرأ مطلقًا ولو
 .(7)خروجه عن الضمان الصرف من حاجة المسجد أو الرفع الى الحاكم 

رجل في يده أرض وماء للفقراء ففضل الماء في النهر عن األرض ال يعطيه أحدًا بل  
  (8).يرسله في النهر ليصل الى الفقراء
غيره ال يصّح أما السلطان إذا فّوض أمر المسجد الى  (9)[الى] المتولي إذا فّوض األمر

المتولي إذا أراد أن يفّوض الى  (11)(و)فله أن ينصب متوليًا وفي باب الواو  (10)(المسجد)عالم 
 .(13)يجوز (12)(بالوصّية)غيره عند الموا 

 ، (14)المتولي إذا رهن الوقف ال يصح
                                                

(1)
 .(ب)ساقطة من نسخة   

ن( جف)في  (2)  .وا 

 .فصرف( ب و جف)في  (3)

 .و إن( جف)في  (4)

 .يبرأه( ب)في  (5)

(6)
 .2/93: البحر الرائب 

(7)
 .9/312: مجمع  الضماناا 

(8)
 .833: الواقعاا بعالمة العين ورقة  

 (.أ و ب)ساقطة من  (9)

 (.ب و جف) ساقطة من (10)

 (.جف)ساقطة من  (11)

 .فالوصية( جف)في  (12)

(13)
 .823ورقة  :الواقعاا بعالمة الواو 

(14)
 .818الورقة : الواقعاا بعالمة السين 
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جر يصح إن كان بأجر المثل أما ال يملك إستيجار األرض للمسجد طويلة وكذا آولو 
إستاجر أجيرًا بدرهم ودانب  (2)(ولو) (1)إجاراته أجارة طويلة وقد ذكرنا هذا في كتاب اإلجاراا

  (3).وأجرًا مثله درهم يضمن جميع ما دفع إليه واإلجارة وقعا له
فأبى صاحب العمارة أن يستأجر العرصة بأجر مثلها  (4)(آلخر)حوانيا وقف عمارتها 

ُكلف برفع  ،(6)(مع العمارة)رفعا العمارة يستأجر بأكثر مما يستأجر  (5)(لو)إن كانا بحال 
 .(7)قسمة الوقف ال يجوز. جر من غيرهآوتو العمارة 

 
 

 ب في الوقف إذا خر  -:جنس آخر
ال  (8)[و]وفي الفتاوى إذا خربا القرية التي فيها المسجد وجعلا مزارع، وخرب المسجد

وعند أبي , وهو قول محمد رحمه ا ، أن يأخذه صاحبه ويبيعهبأحد فال بأس  (9)(فيه)يصلي 
قال المصنف رحمه ا   ،الباني وال إلى ورثته وهو مسجد أبداً  (10)(ملك)يوسف ال يعود إلى 

وهذا بناء على إن إقامة الصالة في المسجد ليس بشرط لصيرورته مسجدًا عند أبي يوسف فال 
 .(11)يكون شرطًا لبقائه مسجداً 

                                                
(1)

 .818الورقة : االجناس 
 .فلو( ب و جف)في  (2)

(3)
 .818الورقة : الواقعاا بعالمة السين  

 .لآلخر( جف)في  (4)

 (.جف)ساقطة من  (5)

 (.ب و جف)ساقطة من  (6)

(7)
 .839: الواقعاا بعالمة النون الورقة  

 (.ا)ساقطة من  (8)

 .فيها( ب)في  (9)

 .المالك( ب)في  (10)

(11)
 .822ورقة : االجناس 
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نو )وعندهما شرط وقد ذكرنا في المقدمة  [  أهل لم يعرف باني المسجد وبنى  (1)(ا 
] مسجداً المسجد 

، بيعه واستعانوا في ثمنه في حب المسجد اآلخر ال بأس به  ثم أجمعوا على (2)
نما يعود إلى ملك الباني في كتاب األجناس  ، أمابه إذا عرف بانيه فليس لهم أن يبيعوه وا 
 (4).اهذا لو ُكّفَن ميتًا ثم إفترسه سبع عاد الكفن إلى ملك صاحبه (3)(فعلى)

في المسجد ثم خّرب المسجد  (6)بواري علب قندياًل أو بسط حصيرًا أو (5)(لو)وكذا      
والصحيح من مذهب أبي يوسف إنها ال . واستغنى عنه عادا هذه األشياء إلى ملك صاحبه

 (7).أو يبيعها قّيم المسجد ألجل المسجد. تعود إلى ملك متخذها بل تحول إلى مسجد آخر
بحيث ال  (9)(فصار)في سبيل ا   (8)(حبساً )وقال محمد في الفرس إذا جعله الرجل       

ن لم يعلم  (10)(أو)يستطاع أن يركب يباع ويصرف ثمنه إلى صاحبه  ورثته كما في المسجد وا 
 .مر الحاكمالى أ (11)(وال حاجة)صاحبه وال ورثته يشتري بثمنه فرس آخر ُيغزى عليه 

 (13)( وحوض ُمسين  (12)(تن شوي))ومالًة ومغتساًل فقال له بالفارسية ولو جعل جنازة   
أقرب إلى هذه )أهلها كلهم ال ُترّد إلى الورثة بل يحمل إلى مكان آخر  (14)(فماا)وقفًا في محلة 

                                                
 .إن(  ا و ب)في  (1)

(2)
 (.جف)وساقطة من ( ا )في حاشية   

 .وعلى( جف)في  (3)

(4)
 .822: االجناس 

 .اذا( ب)في  (5)

(6)
 (12/ 3:لسان العرب )وهي الفحصير الفمعمول من القصب، :يّ ب ور  ال 

(7)
 .822ورقة  :النوازل 

 .حبيسا( ب)في  (8)

 .وصار( ب)في  (9)

 .و, ( جف)في  (10)

 (.جف)ساقطة من  (11)

 (.جف)ساقطة من  (12)

 ساقطة تن شوي(  ب)في  (13)

 (.ب)ساقطة من  (14)
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 . (2)عود إلى الوارثتفلو صّح هذا من محمد فهذا رواية في الحصير والبواري أنها ال , (1)(المحلة
 . (2)الوارث
في المسجد أو الحوض إذا . وهكذا نقل عن الشيخ اإلمام شمس األئمة الدين الحلواني     

 .      (3)خرب وال يحتاج إليه لتفرب الناس أنه يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر
ن و النسفي رحمه ا  بيع عقار المسجد لمصلحة المسجد ال يجوز،  (5)(فتاوى)في (4)(و)     ا 

ن كان خراباً   .فيصح (6)(البعض)فأما بيع , كان بأمر القاضي وا 
ونقل عن شمس األئمة الحلواني أنه يجوز للقاضي والمتولي أن يبيعه ويشتري مكانه        

ن . آخر  .  (8)ينقطع ولكن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه للمسجد وال يباع (7)(لم)وا 
منها إذا ضعفا األرض الموقوفة عن اإلستغالل والقيم يجد بث (9)(أنه)وقد روي عن محمد       

    (10). كان له أن يبيعها ويشتري بثمنها ما هو أكثر ريعاً  .منها أرضًا أخرى هي أكثر ريعًا بث
وقف خاف من السلطان أو من وارث أن يغلب على ارض وقف  (11)(قّيم)وفي الفتاوى       

 (12).ا خاف شيئًا من ذلك له أن يبيع ويتصّدب بثمنهاوكذا كل قّيم إذ. يبيعها ويتصّدب بثمنها 

                                                
 (.ب و جف)ساقطة من  (1)

(2)
 .833 ورقة:الواوالواقعاا بعالمة  

(3)
 .3/348: حاشية ابن عابدين 

 (.ب)ساقطة من  (4)

 .الفتاوى( جف)في  (5)

(6)
 .النقص( أ و جف)في   

 (.ب)ساقطة من  (7)

(8)
 .822ورقة : االجناس 

 (.أ وجف)ساقطة من  (9)

(10)
 .3/994: البحر الرائب 

 (.جف)ساقطة من  (11)

(12)
 .822ورقة : الواقعاا بعالمة النون 
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اإلمام السرخسي  (1)(ذكر)قال الصدر الشهيد والفتوى على أنه ال يبيع وما يوافب هذا ما        
السرخسي في السير الكبير في باب األسير في الدفتر الثاني ذكر مسألة ثم قال وبهذا يتبين 
خطأ من يجّوز إستبدال الوقف والشيخ األمام ظهير الدين كان يفتي بجواز األستبدال ثم رجع 

 .(2)عنه 
 (3)(يرجع)هدم وليس له من الغّلة ما يمّكن عمارة الوقف به بطل الوقف ووقف إن  
 . (5)البناء الى الواقف إن كان حّيًا والى الوارث إن كان ميتًا  (4)(نقض)

       

                                                
 .روي( ب)في  (1)

 لم أجدها في السير الكبير (2)

 .رجع( جف)في  (3)

 .نقص( أ وب)في  (4)

(5)
 .3/942: ينظر البحر الرائب 
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وفي جنس هذه المسائل نظر وعلى هذا حانوا . (1)(فيها)قال الصدر الشهيد في الفتاوى 
،  (2)وقف إحترب الّسوب والحانوا وصار بحال ال ينتفع وال يستأجر بشيء البتة يخرج من الوقفية

لواقفه  (3)(فهو)في محّلة خرب وصار بحالة ال يمكن عمارته وأستغنى أهل المحّلة  وكذا حوض
ن كان ال يعرف واقفه فهو لقّطة في أيديهم يتصّدقون على فقير .  أو لورثته الفقير  (4)(ويبيعه)وا 

 . (5)فينتفع بالثمن
يكن له قيمة ال بأس  (7)(لم)إذا خرج من المسجد أيام الربيع إن  (6)(المسجد)حشيش  

ولو رفع إنسان من حشيش المسجد وجعله . بطرحه خارج المسجد وال بأس برفعه و االنتفاع به
ه ألن له قيمة حتى أن الشيخ أبا حفص السكري أوَصى في آخر حيات [قطعًا قطعًا يضمن، 

  (10).(9) ]لمسجد  (8)(حشيشاً )بخمسين درهم 
ستغنى أهل المسجد عنها وقد بسطها إنسان إن كان  بواري المسجد إذا صارا خلقًا وا 

ن ماا  أن ال بأس أن  (12)(نرجو)قال في الفتاوى . وارث له (11)(وال)الذي بسطها حّيًا فهي له وا 

                                                
 .وفيه( جف)في  (1)

(2)
 .822ورقة : الواقعاا بعالمة العين 

 (.جف)ساقطة من  (3)

 .ببيعه( جف)في  (4)

(5)
 .3/929: البحر الرائب 

 (.ب)ساقطة من  (6)

 .اذا( ب)في  (7)

 .لحشيش( جف)في  (8)

(9)
 (.أ ) ساقطة من   

(10)
 .833: الورقة الواقعاا  

 .فال( جف)في  (11)

 .أرجو( جف)في  (12)
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يدفع أهل المسجد الى فقير أو ينتفع بثمنها في شراء حصير آخر، وكذا لو كان الذي بسطها 
 (1).ذلك حّيُا يفعل 

ديباج الكعبة إذا صار خلقًا ال .وقال الصدر الشهيد إذا كان مّيتًا يفعلون بأذن الحاكم       
 (3).يبيعه ويستعين به على أمر الكعبة (2)(السلطان)يجوز أخذه ولكن 

ولو شرط الواقف في الوقف الّصرف الى إمام المسجد وبّين قدره يصرف اليه إن كان 
ن كان غنيّ   .(5)على المؤذنين والفقهاء  (4)(الوقف)وكذا . ًا ال يحّل لهفقيرًا وا 

ال يسترّد منه غّلة بعض الّسنة  (6)(الّسنة)إمام المسجد إذا أخذ الغّلة وذهب قبل مضي  
والعبرة لوقا الحصاد فإن كان اإلمام وقا الحصاد يؤّم في المسجد يستحب وصار كالجزية 

 .  (7)وموا القاضي في خالل الّسنة

                                                
(1)

 .831ورقة : الواقعاا بعالمة السين 
 .للسلطان ان( ب و جف)في  (2)

(3)
 .822ورقة  :النوازل 

 .لو وقف( جف)في  (4)

(5)
 .9/334: الفتاوى الهندية 

 (.جف)ساقطة من  (6)

(7)
 .3/931: البحر الرائب 
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 الفصل الخامس
 (1)(وأقربائه)في الوقف على نفسه وأوالده 

وفي البرامكة إذا . و في األجناس إذا قال أرضي صدقة موقوفة على نفسي كان باطالً 
أن ينفب على نفسه وعياله جاز  (2)(لي ما عشاُ )جعل ماله صّدقة موقوفة على أن غلتها 

ن لم يخرجها من يده  وفي وقف هالل أرضي . الوقف، والشرط فإذا إنقرضوا صارا للمساكين وا 
 (3)(ذه صدقةوفي وقف األنصاري أرضي ه ،على أن غلتها لي ما عشُا ال يجوز )هذه موقوفة 

ذا يزد على ذ ما عشُا ولم (4)(غلتها علي)موقوفة   تعالى أبدًا تجري  (3)(صدقة لك جاز وا 
وفي وقف الخّصاف كذلك الى قوله علّي ما عشُا ثم بعدي . (5)(في الفقراء)ماا هو يجعل 

على ولدي وولد ولدي ونسلهم أبدًا ما تناسلوا فأذا إنقرضوا فهي على المساكين جاز ذلك على 
 (6).ما روي عن أبي يوسف رحمه ا  

 في الوقف على األوالد -:جنس آخر
 (7)(فيها)رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي كانا الغّلة لولد صلبه يستوي 

ذا جاز هذا  الذكر واألنثى إال أن يقول على الذكور من ولدي فحينئذ  ال يدخل فيها األناث،  وا 
من )الوقف فما دام يوجد واحد من ولد الصلب كانا الغّلة له ال غير، فإذا لم يبب واحد 

ن)صرف الغّلة الى الفقراء ،وال يصرف الى ولد الولد ت (9)(األول (8)(البطن) لم يكن  (10)(شيء وا 
                                                

 (.جف)ساقطة من  (1)

 .الي ماشئا( ب)في  (2)

 (.جف)ساقطة من  (3)

 .علي غلتها(  ب و جف)في  (4)

 .للفقراء( ب و جف)في  (5)

(6)
 .832: االجناس: ينظر  

 .منه( جف)في  (7)

 (.جف)ساقطة من  (8)

 .من االولى( ب)في  (9)

 .بشئ فان( ب)في  (10)
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شاركه في ذلك من دونه يكن له وقا الوقف ولد لصلبه وله ولد األبن كانا الغّلة لولد األبن ال ي
ا ويكون ولد األبن عند عدم ولد الصلب بمنزلة ولد الصلب وال يدخل فيه ولد البن .من البطون
عن محمد أنه يدخل فيه أوالد البناا  الخّصاف (1)(وذكر)الرواية وبه أخذ هالل،في ظاهر 

 .وفي السير الكبير ما يوافب ظاهر الرواية .(2)أيضًا والصحيح ظاهر الرواية
ولد ولدي ولم يزد على هذا  (4)(و)هذه صدقة موقوفة على ولدي  (3)(أرضي)ولو قال  

األبن ألنه  كون في الغّلة وال يقّدم ولد الصلب على ولديدخل فيه ولده لصلبه وأوالد بنته يشتر 
يدخل وكذا لو قال أرضي هذه  يدخل فيه ولد البنا قال هالل)وهل  ،سوي بينهما في الذكر

وقال .البنين والبناا)قال هالل يدخل فيه الذكور من ولد . موقوفة على ولدي وولد ولدي الذكور
يدخل فيه الذكور واألناث من ولده فإذا  (7) ((6)(إذا وقف على ولده وولد ولده (5)علي الرازي

 .(8)أنقرضوا فهو لمن كان من ولد أبن الواقف دون ولد بنا الواقف 
يدخل فيه ولد األبن وولد البنا  ,م وأوالد أوالدهم كان ذلك لكلهم ولو قال على أوالده     

ولد الولد كما يتناول أوالد البنين يتناول أوالد البناا،   ألن أسم  (9)(هالل)والصحيح ما قاله 

                                                
 .فذكر( ب)في  (1)

(2)
 .424/ 9: الفتاوى الهندية 

 (.جف)ساقطة من  (3)

 .أو( جف)في  (4)

 اإلمام قال الصيمري أنه من أقران محمد بن شجاع قال وكان عارفا بمذهب أصحابنا وطعن علي الرازي (5)
 (419ص/8طبقاا الحنفية ج) على مسائل من الجامع ومن األصول مع ورع وزهد وسخاء وأفضال

 (.جف)ساقطة من  (6)

(7)
 .بساقطة من نسخة   

(8)
بيروا، -عالم الكتب( هف812ا)لالمام ابي عبد ا  محمد بن الحسن الشيباني /الحجة على اهل المدينة  
 .4/33: م8214هف، 8324، 4ط
 .الهالل( جف)في  (9)
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فإنه ذكر في السير الكبير إذا قال أهل الحرب آمرنونا على أوالد أوالدنا يدخل فيه أوالد البنين 
 . (1)وأوالد والبناا

ابنته ومن ولدته  ولده ولده وابنته (2)(هولدّ )قال األمام السرخسي ألن ولد الولد أسم لمن       
يكون ولد ولده حقيقة بخالف ما إذا قال على ولدي فإن ثمة ولد البنا ال يدخل في الوقف في 

 ,ولد األبن ألنه ينسب اليه عرفاً  ظاهر الرواية،  ألن أسم الولد يتناول ولده لصلبه وأنما يتناول
قال وقفُا في الوقف إذا  وعن محمد أن ولد الولد يتناول ولد البنا عند أصحابنا وذكر هالل

يدخلون  (5)(سواء)والبناا  (4)(البنين)من ولد  (3)(فالذكور)وولد ولدي الذكور )داري على ولدي 
 . (6)يدخلون في الوقف 

 (8)وقفًا وآخره للفقراء فماا ولده قال أبو القاسم (7)(رجل قال وقفُا أرضي هذه على ولدي    
يصرف الغّلة الى الفقراء وال يصرف الى ولد ولده ولو قال على ولدي وولد ولدي وآخره 

 (9)(الثالث)للمساكين يصرف الغّلة الى ولده وولد ولده فإذا ماتوا ولم يبب منهم أحد ووجد البطن 
ن قال على ولدي وولد ولدي وولد ول,يصرف الغّلة الى الفقراء وال يصرف الى البطن الثالث  د وا 

                                                
 .3/333: حاشية ابن عابدين (1)

 .ولدته( جف)في  (2)

 (.جف)ساقطة من  (3)

 .البنا( جف)في  (4)

 (.جف)ساقطة من  (5)

(6)
 .3/333: حاشية ابن عابدين  

(7)
 .بساقطة من نسخة   

أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار الملقب حم بفتح الحاء قال فى األلقاب حم لقب أحمد بن : أبو القاسم (8)
الحديث روى عنه أبو علي عصمة الصفار البلخي الفقيه المحدث تفقه على أبي جعفر المغيدواني وسمع منه 

الحسين بن الحسن ابن صديب بن الفتح الوزعجي شيخ ثقة ماا فى ليلة اإلثنين فى شهر شوال لعشر بقين 
 (21ص/8طبقاا الحنفية ج)منه سنة سا وعشرين وثالث مائة وهو ابن سبع وثمانين سنة

 .الثالثة( ب)في  (9)
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أبدًا ما تناسلوا وال يصرف الى  (2)(أوالدهم)البطن الثالث فإنه يصرف الغّلة الى  (1)(ذكر)ولدي 
ن سفل قال الفقيه أبو جعفر  هكذا ذكر هالل في وقفه    (3).الى الفقراء ما بقي أحد من أوالده وا 

إذا ذكر الواقف ثالثة بطون يكون الوقف عليهم وعلى من أسفل منهم األقرب واألبعد  
إال أن يذكر الواقف في وقفه األقرب فاألقرب أو يقول على ولدي ثم بعدهم على  (4)(فيه سواء)

به الواقف ألنه إذا ذكر البطن الثالث  (5)(يبدأ)ولد ولدي أو يقول بطنًا بعد بطن فحينئذر يبدأ بما 
قرب وبعد واألنتساب موجود في حب من , ال غير  (7)األنتسابفيتعّلب الحكم بنفس  (6)فحشفقد 

 . (8)وبعد بخالف البطن الثاني ألن الواسطة له واحد
فهي  (10)أنقرضاعليهما فإذا  (9)(موقوفة)رجل وقف ضيعة على ولديه وقال هي صدقة 

إذا أنقرض أحد  قال الشيخ األمام أبو بكر محمد بن الفضل، على أوالدهما أبدًا ما تناسلوا
فإذا ماا  (11)(الى الفقراء)الولدين وخّلف ولدًا يصرف نصف الغّلة الى الولد الباقي والنصف 

الولد اآلخر يصرف جميع الغّلة الى أوالد أوالد الواقف،  ألن الواقف إنما جعل ألوالد األوالد بعد 
 . (13)البطن األول فإذا ماا أحدهما يصرف النصف الى الفقراء  (12)(أوالد)ما أنقرض 

                                                
 .فذكر( ب و جف)في  (1)

 .اوالده( ب)في  (2)

(3)
 .824: لواقعاا بعالمة النون الورقةا 

 .سواء فيه( جف)في  (4)

 .بدأ( جف)في  (5)

(6)
ش  : فحش   (923/ 8:مختار الصحاح )كل شيء جاوز حده فهو َفاحر

ًة  وقفيل: الَقرابُة  وقفيل: َسبُ نَّ ال : االنتساب(7) َبُة مصدُر نِّ ال: هو ففي اآلباء خاصَّ  8:لسان العرب )اب االن ترسس 
/2335) 
(8)

 .819ورقة : النوازل  
 (.جف)ساقطة من  (9)

(10)
 (8/998:مختار الصحاح ) َض القوم درجوا ولم يبب منهم أحدان َقرَ  :أنقرضا 

 .للفقراء( جف)في  (11)

 (.ب و جف)ساقطة من  (12)

(13)
 .823ورقة : الواقعاا بعالمة الباء 



 كتاب الوقف القسم التحقيقي
 

 
428 

خان رجل وقف أرضًا على أوالده  (1)(قاضي)وفي واقعاا القاضي األمام فخر الدين      
وجعل آخره للفقراء فماا بعضهم يصرف الوقف الى الباقي فإن ماتوا يصرف الى الفقراء ال الى 

اهم فقال على فالن وفالن وجعل آخره للفقراء فماا واحد ولو وقف على أوالده وسمّ ,ولد الولد 
وقف على منهم فإنه يصرف نصيب هذا الواحد الى الفقراء،  بخالف المسألة األولى ألن هناك 

موا أحدهم بقي أوالده وهاهنا وقف على كل واحد منهم وجعل آخره للفقراء فإذا ماا أوالده وب
 .(2)واحد منهم كان نصيبه للفقراء 

وقف ضيعة على ولده وليس له ولد لصلبه وله ولد األبن،  قد ذكرنا أن الغّلة  رجل
 .(3)تصرف الى ولد األبن

فإن حدث بعد ذلك للواقف ولد لصلبه ، قال الفقيه أبو جعفر يصرف الغّلة الى الولد  
وال يعتبر ما مضى سواء حدث بعد  (4)يوم اإلدراكالحادث ، وينظر في كل غّلة الى مستحقها 

وقال يوسف بن .وبه أخذ مشايخ بلخ  أو كان موجودًا وقا الوقف وهذا قول هالل (5)(الواقف)
يدخل تحته الموجود يوم الوقف وأراد بهذا الخلب ولو قال أرضي هذه صدقة  (6)يمتالس خالد

فإذا أدركا الغّلة قسما على الفقراء،  . موقوفة على من يحدث لي من الولد وليس له ولد يجوز

                                                
 (.ب)ساقطة من  (1)

(2)
 .829ورقة :الواقعاا بعالمة النون 

(3)
 .3/333: حاشية ابن عابدين 

(4)
َراُك اللحوب :يوم اإلدراك   .13/ 8:مختار الصحاح .اإلد 

 .الوقف( ب)في  (5)

(6)
أبو خالد السمتي أحد أصحاب اإلمام أبي حنيفة قال الصيمري كان قديم  :يوسف بن خالد بن عمر 

الصحبة ألبي حنيفة كثير األخذ عنه روى عنه هالل بن يحيى قال وزعم لنا يوسف بن خالد أن كتب أبي 
حنيفة كانا تعرض على سفيان الثوري فيقول هذا قولي فعرض عليه كتاب الرهن وفيه المسائل الدقاب فقال 

لي ولو سئل عن تفسير مسئلة منها ليشرحها ما قدر على ذلك قال الطحاوي سمعا المزني يقول هذا قو 
سمعا الشافعي رضي ا  عنه يقول كان يوسف بن خالد رجال من الخيار قال محمد بن المثنى ماا يوسف 

 ( 9/992طبقاا الحنفية )بن خالد سنة تسع وثمانين ومائة فى رجب 
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ن ، (1)دث له ولد بعد ذلك فال حّظ له من هذه الغّلة إن جاءا به ألكثر من ستة أشهرفإن ح وا 
أم ولده بولد بعد مجيء الغّلة ألقل من ستة أشهر يشاركهم هذا الولد في  (2)(و)جاءا أمرأته 

 .  (3)هذه الغّلة
موقوفة على ولدي وأوالد أوالدي ُيصرف إلى  (4)(صدقة)وفي الفتاوى لو قال أرضي هذه 

ن سفل ألن اسم , وال ُيصرف إلى الفقراء ما دام واحد منهم باقياً . إلى أوالد أوالده أبدًا ما تناسلوا وا 
األوالد يتناول الكّل بخالف اسم الولد حيث يشترط أن يذكر ثالثة من البطون حتى تصرف إلى 

 (5).أوالد األوالد أبدًا ما تناسلوا
لو وقف ضيعة على امرأته وأوالده ثم ماتا المرأة ال يكون نصيبها إلبنها خاصة إذا لم و  

ولو , ا مردودًا إلى الجميعيكن في الوقف شرط أن ماا منهم ُردَّ نصيبه إلى أوالده فيكون نصيبه
فإن  (6)(والداأل)ضًا على أوالده وجعل آخره للفقراء فماا بعضهم يصرف إلى الباقي من وقف أر 

 (7).فإن ماتوا يصرف إلى الفقراء
يكن له  ولو لم, ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على بنّي وله ابنان فصاعدًا استحقا

 . (8)لالبن والنصف اآلخر للفقراء  فنصف الثلثإال ابن واحد 
, وليس اسم االبن كاسم الولد فإنه إذا وقف على ولده وله ولد واحد كان جميع الغّلة له

ما الغّلة بينهم ولو كان  ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على بنّي وله , له أوالد ُقسر
وعن أبي حنيفة إن ذلك للبنين دون البناا قال .وبناا قال هالل هم في الوقف سواء (9)(بنون)

                                                
(1)

 .3/843:حاشية ابن عابدين 
 .أو( جف)في  (2)

(3)
 .9/429: الفتاوى الهندية 

 (.جف)ساقطة من  (4)

(5)
 .824ورقة : الواقعاا بعالمة النون 

 .اوالده( ب)في  (6)

(7)
 .821ورقة : الواقعاا بعالمة السين 

(8)
 .9/423: الفتاوى الهندية 

 .بنين( ب)في  (9)
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أما فيما ال يحصون , بعض المشايخ في المسألة روايتان وهذا إنما يستقيم في بنّي أب يحصون
بناا فالغّلة  (1)(بنون وله)ولو قال على بنّي وليس له , ذه المرأة من بنّي تميمفيصح أن يقال ه

ولو كان الوقف باسم , للفقراء وكذلك لو قال على بناتي وله بنون فالغّلة للفقراء وال شيء للبنين
 .(2)الولد دخل فيه البنون والبناا الكل في مختصر ووقف هالل

يقل بطنًا بعد بطن لكن قال كّلما  (3)(ولو)أبدًا ما تناسلوا ولو قال على ولدي وولد ولدي      
ما ذكرنا أن الغّلة لجميع  غّلة لولده فالحكم قبل موا بعضهمماا أحد كان نصيبه من هذه ال

فإن ماا بعض ولد الواقف لصلبه وترك ولدًا ثم  ،ولد ولده ونسُله بينهم على السّوية (4)(أو)ولده 
ن سفلوا وعلى الذي ماا  ثم جاءا الغّلة فإّن الغّلة تقسم على عدد القوم على الولد وولد الولد وا 

 (5)(سهمه)من ولد الصلب فما أصاب الميا من الغّلة كان ذلك لولده ويصير لولد هذا الميا 
 (6).الذي جعل له الواقف وسهم والده

في ذلك  ؤاعلى أن يبدم وأوالدهم أبدًا ما تناسلوا على ولدي وولد ولدي ونسله ولو قال
 حدث الموا (7)(كلماف)بالبطن األعلى منهم ثم بالبطن الذين يلونهم إلى آخرهم بطنًا بعد بطن 

على واحد منهم وترك ولدا كان نصيبه من الغلة لولده وولد ولده ونسله ابدا ماتناسلوا على ان 
لى فكلما يحدث الموا على واحد منهم ولم يترك ولدا والولد ولد والنسال والعقبا كان يقدم األع

قسما الغّلة سنين على  نفإ ] .نصيبه من هذه الصدقة من بعده مردودا الى اصل هذه الصدقة
قسم على الولد إن ترك ولدًا وولد ولد فأّن الغّلة تالبطن األعلى فماا البعض منهم بعد ذلك و 

                                                
 (.جف)ساقطة من  (1)

(2)
 .9/423: الفتاوى الهندية  

 .ولم( ب)في  (3)

 .و( جف)في  (4)

 .بسهمه( ب)في  (5)

(6)
 .3/333: حاشية ابن عابدين 

 .وكلما( ب و جف)في  (7)
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ومن حدث بعد ذلك فمن األحياء من ذلك أخذوه وما أصاب الموتى . موجودًا وقا الوقفكان 
 .(2()1) ]كان منهم على ما شرط الواقف في تقسيم البطن األعلى إعتبار

وفي الفتاوى  رجل وقف أرضًا على أوالده وأوالد أوالده أبدًا ما تناسلوا وآخره للفقراء وله   
وكذا لو لم يوقف على شرط . السوّية ال يفضل الذكور على اإلناثأوالد أوالد قسم بينهم على 

 .(3)بينهم على السوّية والوقف على البنين والبناا يقسم الواقف
ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على ولدي وولد ولدي و نسلهم فالوقف  

ولده يجوز، لكن ال يكون وعلى ولد ). ألن الوصية للوارث ال يجوز. على ولده لصلبه ال يجوز
في كل سنة على عدد رؤوسهم فما أصاب ولد  (4)(الكل لهم مادام ولد الصلب حّيًا فيقسم الغّلة

الولد فهو لهم وقف، وما أصاب ولد الصلب فهو ميراث بين جميع الورثة،  حتى يشاركهم الزوج 
وس ولد الولد وعلى والزوجة وغيرهما ، فإن ماا بعض ولد الصلب فالغّلة تقسم على عدد رؤ 

فما أصاب الباقي من ولد الصلب يكون بين جميع الورثة لألحياء . الباقي من ولد الصلب
 .(6)اءباب الي (5)(من)الواقف هذا في الفتاوى كّل من كان حّيًا عند موا .  واألمواا

وفي وقف هالل إذا وقف على بعض أوالده وذكر فيه وقف في حياته وبعد وفاته هل 
ختلف المشايخ فيه اله بعد وفاته وصّية للوارث حتى يوجب فساد الوقف عند أبي حنيفة يصير قو 

حمل ذلك على ما ذكر التأبيد ولهذا جرا العادة بكتابة ذلك  (7)(و)واألصح أنه ال يوجب الفساد 
  .(8)ذلك في صك الوقف

                                                
(1)

 .(ب و جف)ساقطة من نسخة  و( ا)في حاشية  
(2)

 .9/432: الفتاوى الهندية  
(3)

 .822الورقة : الواقعاا بعالمة النون  
 (.جف)ساقطة من  (4)

 .و( جف)في  (5)

(6)
 .9/421: الفتاوى الهندية 

 (.جف)ساقطة من  (7)

 .المتوفرة لدي لم أجد هذه المسألة في أي من كتب الحنفية (8)
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ل ما كان مريض قال وقفا هذه الضيعة على ولدي وولد ولدي أبدًا ما تناسلوا وماا قا     
من حّصة الوارث ال يجوز فيه الوقف وما كان من حّصة غير الوارث جاز الوقف من ذلك 

الثلث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر والحسن ألن وقف المريض وصّية فال يجوز للوارث 
 (1).،  ويجوز لغير الوارث من الثلث

أوالده فادعى أحد منهم الفقر قال الفقيه أبو بكر البلخي ال  (2)(فقراء)رجل وقف ضيعة على 
 (3).يعطى له شيء من الوقف ما لم يثبا فقره عند القاضي

رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على المساكين وهو يخرج من الثلث ثم 
صحته ولم  ماا فأحتاج ولده قال هالل ال يعطى لولده من الغّلة شيء إال إذا كان الوقف في

يضف إلى ما بعد الموا فحينئذ  يدفع المتولي إلى أوالد الواقف شيئًا إلى كل واحد منهم أقّل من 
  (5).يضمن  المتولي (4)(ال)مائتي درهم وهم أحب بذلك من سائر الفقراء فإن لم يعطهم شيئًا 

 وليس في ولده إال (6)(ولدي)رجل قال أرض هذه صدقة موقوفة على المحتاجين من 
قيل له فإن ف. قال اإلمام الفضلي يصرف نصف الغّلة إليه والنصف إلى الفقراء . محتاج واحد 

أعطى القّيم نصف الغّلة فقيرًا واحدًا قال يجوز، على قول أبي يوسف ألن الفقراء ال يحصون 
 ، (7)فيكون للجنس 

العميان  (1)(أوالدي)العوراء وعلى  (8)(أوالدي)رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على  
والعميان من ولده من يوم  (2)(العوراء)العميان كان الوقف لهم خاّصة دون غيرهم ، ويعتبر 

 ,(4)من يوم الغّلة  (3)(ال)الوقف 
                                                

(1)
 .839: االجناس ورقة  

 .الفقراء( جف)في  (2)

(3)
 .833ورقة : الواقعاا بعالمة العين  

 (.ب)ساقطة من  (4)

(5)
 .9/323: مجمع الضماناا 

 .ولده( ب و جف)في  (6)

(7)
 .823ورقة : الواقعاا بعالمة الباء 

 .أوالد( جف)في  (8)
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وكذا لو قال أرضي هذه موقوفة على أصاغر ولدي يعني صغار ولدي كان الوقف  
 عند وجود الغّلة ، من كان صغيرًا عند الوقف ال (5)األستحقابعلى الصغار خاّصة ويعتبر في 

 (7)(لمساكين)فالغّلة  (6)(البصرة)ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي الذين يسكنون 
 .(8)البصرة دون غيرهم ويعتبر ساكن البصرة يوم وجود الغّلة 

ن كان  (9)(وكذا)   الفقير على الفقراء من ولده يعتبر الفقر عند وجود الغّلة ألن الصغر وا 
وسكنى  (11)(الفقر)ال يعود،  فكان ذكره بمنزلة أسم العلم بخالف  (10)(الً ازو )يزول ولكن يزول 

يحتمل العود بعد الزوال الموقوف عليه إذا أراد أن يسكن في دار الوقف عليه ليس  هالبصرة ألن
 .(12)ي فوائد شمس األسالمله ذلك ف
على ولديه وعلى أوالدهما أبدًا ما تناسلوا ثم  (13)[له] وفي فوائد الفضلي رجل وقف منزالً       

وأبى اآلخر إال أن يضّربا وسط المنزل حائطًا يسكن  (14)ةالمهايأإّن أحد الولدين طلب من آخر 

                                                                                                                                                        
 .أوالد( جف)في  (1)

 .العور( جف)في  (2)

 .الى( جف)في  (3)

(4)
 .9/429: الفتاوى الهندية 

(5)
. والمستحب ماكان حقا للغير,هو طلب الحب أي ظهور كون الشئ حقا واجبا للغير :األستحقاق 

 ( .93التعريفاا الفقهية ص) 
 .بالبصرة( ب)في  (6)

 .لساكني( ب)في  (7)

(8)
 .9/429: الفتاوى الهندية 

 .كذلك( ب)في  (9)

 .زوالً ( أ و ب)في  (10)

 (.جف)ساقطة من  (11)

(12)
 .9/424: الفتاوى الهندية 

 (.أ و ب)ساقطة من  (13)

(14)
 (.343معجم لغة الفقهاء .)أتفب معه عليه , بضم الميم من هايأه على األمر :المهايأة 
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قال األمام الفضلي إن لم يوصَّ الواقف لهما بالسكنى لم يكن  , (1)(واآلخر ناحية)هذا ناحية 
ن كان الواقف أوصى لهما بالسكنى كان لكل واحد منهم ا أن يسكن نصف لهما حب السكنى وا 

 .(2)ة المنزل بغير مهايأ
ة فيأخذ كل واحد منهم بعضًا على أقوام معينين فأرادوا المهايأرجل جعل أرضه وقفًا 

ن كانا .قال إن كانا التولية لغيرهم فدفع المتولي إليهم مزارعة جاز, يزرعها لنفسه   وا 
 

لنفسه ال يجوز  (6)(ليزرعها)واحد منهم بعضًا  (5)(فأخذ)غيرهم  (4)الى (3)(و)التولية إليهم 
فال  المؤنةيجوز ألن حب الوقف مقّدم على حقهم وحب الوقف في أن يبدأ بغّلة الوقف للعمارة و 

  (8).(7)(لهم)يجوز إال أن يدفعوها الى غيرهم مزارعة إن كانا التولية 
 

قال .ولو وقف ضيعة على أبنه وأبنته فأراد أحدهما قسمة الضيعة ليدفع نصيبه مزارعة
مة الوقف ال يجوز ويدفع القّيم كل األرض مزارعة وال يدفع واحد من قس أبو القاسم الصّفار

نما يكون ذلك للقّيم فإن أراد الواقف أن يقّسم األرض الموقوفة ويعطي كل األرباب شيئًا مزارعة و  ا 
عليهم يزرعها فيكون له دون سائر شركائه لم يكن له ذلك إال أن  (9)(أوقف)واحد من الذين 

                                                
 (.ب)ساقطة من  (1)

(2)
 .823ورقة : الواقعاا بعالمة الواو 

 .أو( جف)في  (3)

 .والى( ب)في  (4)

 .وأخذ( ب)في  (5)

 .ليزرعه( ب و جف)في  (6)

 .بهم( ب)في  (7)

 .المتوفرة لدي لم أجد هذه المسألة في كتب الحنفية (8)

 .الوقف( ب)في  (9)
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يرضى أهل الوقف بذلك فلو قّسم وفعل ذلك كان ألهل الوقف أبطاله وكذا للواحد منهم ولو فعل 
 (1).بينهم جاز ذلك ولمن أتى بعد ذلك أبطاله أهل الوقف ذلك فيما

 
رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ، وليس للواقف أن يسكن أحدًا بغير أجر 

ه نفسه ولو قال على نفسي ثم على نصفه وهو حّصة فالن وبطل ُحصَّ  نفسي وعلى فالن صحّ 
 ولو قال على عبدي وعلى , فالن أو قال على فالن ثم على نفسي ال يصّح شيء  منه 

 
كالعبد ولو قال على (3)المدّبربمنزلة قوله على نفسي وعلى فالن و  (2)(فهو)فالن 

فالوقف كله باطل ألن النسل مجهول فال يدري حّصته ووقف المجهول  (4)(ونسلي)وولدي نفسي
 . (5)باطل

 
  

                                                
(1)

 .831الورقة : الواقعاا بعالمة النون 
 (.ب)ساقطة من  (2)

أن يعلب عتقه بموا مطلقا مثال : هو من اعتب عن ُدبر يعني في اخر حياة المولى فالمطلب منه :المدّبر((3)
, أو بموا الى مدة يكون الغالب فيه وقوعه مثال ان ما الى نحو مئة سنة فأنا حر , ان ما فانا حر 

 .822التعريفاا الفقهيه ص. ا حر والمقيد ان يعلفه بموا مقيد مثال ان ما في مرضي هذا فان
 (.جف)ساقطة من  (4)

(5)
 .9/428:الفتاوى الهندية  
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 الفصل السادس

 في الوقف على الفقراء وفيه الوقف على قرابته وجيرانه 

 

ذوي قرابتي  قرابتي أو على أو علىأقاربي  على صدقة موقوفة (1)(هذه)رجل قال أرضي 
األنثى وال يدخل فيه والد الواقف وال جده وال  (2)(على)قال هالل يصّح الوقف وال يفّضل الذكر 

د أبي ولده في المجّرد عن أبي حنيفة وفي الزياداا يدخل فيه الجد والجدة وولد الولد إال عن
ذي الرحم المحرم من الواقف ويعتبر أيضًا األقرب فاألقرب وعلى حنيفة يكون أستحقاب الوقف ل

قولهما ال يعتبر الرحم المحرم من الواقف ويدخل الجد والجدة من قبل اآلباء واألمهاا أقصى 
 .(3)أبائهما في األسالم 

, وله أخا ألب وأم وبنا بنا بنا رجل قال أرضي صدقة موقوفة على أقرب قرابتي 
ن سفلا ألنها من صلبه فتكون أقرب من التي من صلب بنا بنا بنا البف نا أولى وا 
ولو قال أرضي صدقة موقوفة على فقراء قرابتي أو على فقراء بلدي يصّح الوقف . (4)(أبنه)

 ،(5)ويستحب الغّلة من كان فقيرًا وقا وجود الغّلة في قول هالل وعليه الفتوى
ة لمن كان غنيًا ثم أفتقر وقال غيره ولو قال على من أفتقر من ولدي قال محمد الغلّ  

  ,(6)يدخل كل من كان فقيرًا وقا وجود الغّلة سواء كان غنيًا ثم أفتقر ولم يكن غنيًا أصاًل 

                                                
 (.ب و جف)ساقطة من  (1)

 (.ب)ساقطة من  (2)

(3)
 .9/321: مجمع االنهر في شرح ملتقى االبحر 

 .أبيه( ب)في  (4)

(5)
 .24:الواقعاا بعالمة النون الورقة  

(6)
 .3/424: الفتاوى الهندية 
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وفي الفتاوى إذا جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين فأحتاج بعض قرابته 
 هالل ال  (2)(أما عند)أحتاج الواقف ال يعطي له من تلك الغّلة شيء عند الكل  (1)(إن)

 .(3)يشكل ألنه لو شرط الواقف أن يأكل ما دام حّيًا ال يصّح الوقف عنده 
ن صّح ذلك الشرط  ذكر , ولو أحتاج ولده (4)(ال يحّل بدون الشرط)وعند أبي يوسف وا 

ن كان الوقف في  الصرف , ولم يكن مضافًا الى ما بعد الموا (5)(ةصحّ )الخّصاف أنه يعطى وا 
الصرف الى ولد الواقف أفضل ثم الى موالي الواقف ثم الى جيرانه ثم الى أهل مصره أيهم أقرب 

في وقفه غير أنه يعطي أقل من  كذا ذكره الناطفي في واقعاته وهالل .الى الواقف مصرًا ومنزالً 
ن صرف الكل ال يصرف في كل األزمان  (6)(اليه)مائتي درهم وال يصرف  أّما إذا  ،كل الغّلة وا 

ن كان نصيب كل واحد منهم أكثر من مائتي  وقف على فقراء قرابته يصرف جميع الغّلة اليهم وا 
 .(7)درهم

وفي النوازل في كتاب الوصايا رجل وقف وقفًا وشرط أن يقّسم المتولي بين فقراء قرابته 
في ذلك برأيه، فللمتولي أن يفّضل بعضهم على البعض إن ذكر  (8)(القّيم)وقال في أخره يعمل 

 .(9)فيه يعمل الوصّي فيه برأيه عقيب ذكر القسمة متصاًل به 
      

                                                
 .و( جف)في  أو و( ب)في  (1)

 .فعند( ب و جف)في  (2)

(3)
 .824الوقة : الواقعاا بعالمة النون 

 (.جف)ساقطة من  (4)

 .الصحة( ب)في  (5)

 (.جف)ساقطة من  (6)

(7)
 .823ورقة : الواقعاا بعالمة الواو 

 (.جف)ساقطة من  (8)

(9)
 .824ورقة : النوازل 
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أقربائه المسلمين في بلد كذا فأنتقل أقرباؤه من تلك البلدة إن كان  (1)(فقراء)رجل وقف على 
ن كانوا ال يحصون تأقرباؤه مّما يحصون ال  نقطع فبعد ذلك إن بقي هناك تنقطع وظيفتهم وا 

ن لم يبب صرف  (2)(حدأ)منهم  الى تلك الكل الى الفقراء ولو أنهم رجعوا صرف الكل اليه وا 
 .  (4)المسألة في الفتاوى وقال ال ينقطع مطلقًا  (3)(عادأ)البلدة ثانيًا يعود وظيفتهم ثم 

رجل وقف على فقراء جيرانه في القياس وهو قول أبي حنيفة يكون الوقف لفقراء جيرانه 
يكون الوقف لكل فقير يجمعه  (5)(قول أبي يوسف ومحمد)المالصقين وفي اإلستحسان وهو 

والمالك فإن كان الساكن غير المالك كان الوقف للساكن  (6)(الساكن)مسجد المحّلة يستوي فيه 
والصبيان والنسوان وال يدخل فيه أمهاا األوالد المدبرون  (7)المكاتبدون المالك ويدخل فيه 

وباعوا دورهم  (8)(محل أخر)والعبيد ولو كان للواقف جيران وقا الوقف فأنتقل بعضهم الى 
جاره  (10)(فقير)فالمعتبر فيه  (9)(جواره)ل الحصاد الى وأنتقل قوم أخرون بعد إدراك الغّلة قب

 .(11)وقا قسمة الغّلة 

                                                
 (.ب)ساقطة من  (1)

 .واحد( ا و ب)في  (2)

 .عاد( أ و ب)في  (3)

(4)
 .821ورقة :الواقعاا بعالمة السين 

 .قولهما( ب و جف)في  (5)

 .المساكين( جف)في  (6)

(7)
 (983التعريفاا الفقهية ص)هو العبد الذي كاتبه مواله :المكاتب 

 .محلة( جف)في  (8)

 .جوازه( جف)في  (9)

 .فقراء( جف)في  (10)

(11)
 .422/ 9: الفتاوى الهندية 
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 الفصل السابع

الوقف في الدعوى
(1)

والشهادة  
(2)

 

صاحب األوقاف إذا أراد أن يسمع الدعوى في أمور األوقاف  النسفي (3)(فتاوى)وفي         
ينظر إن واّله السلطان ذلك نصًا أو عرف داللة جاز، ألنه صار  (4)النكولويقضي بالبينة و 

ال فال  وأنما . األرض وقف عليه ال يسمع وفيه أيضًا رجل أّدعى أن هذه ، كالقاضي الموّلى وا 
 .   (5)يصّح والفتوى على األولقال )وفي الفتاوى  , سمع الدعوى من المتوليت

وقف علّي ال تصّح هذه  (6)(هو)إن قال , وقفتها كنا رجل باع أرضًا ثم قال إني
أّما لو أقام البّينة فتقبل كما لو شهدوا على عتب األمة من  (8)(يحّلفه)ليس له أن  (7)(و الدعوى

ن لم يصّح الدعوى وهو المختار  ,  (9)من غير دعوى األمة يقبل فكذلك هاهنا تقبل وا 
وفي الحاوي  ,وقف على مسجد كذاوكذا لو أّدعى المشتري على بائعه أن هذه األرض 

قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ , تقبل البّينة وينقض البيع عند الفقيه أبي جعفر  (10)(بعضهم)قال 
ذكر النسفي في فتاواه  وقيل ال تقبل ألن البائع تناقض واألول أصّح ولو لم يقل هي وقف علىُ 

ن لم يكن ثمة متولصّح لك تى أصاًل والمتولي إذا أّدعى ذأنه ال تسمع هذه الدعو  ينصب  وا 
                                                

(1)
 في الدعوى والشهادة( أ و ب)في  

(2)
هي في الشريعة إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحب للغير على آخر  :الشهادة 

فاإلخباراا الثالثة إما بحب للغير على آخر وهو الشهادة أو بحب للمخبر على آخر وهو الدعوى أو بالعكس 
 ( 822ص/8التعريفاا ج)وهو اإلقرار

 .الفتاوى( ب)في  (3)

(4)
االمتناع عن اداء : أصله الحبس و المنع ونكل عن اليمين حاد وامتنع  وفي االصطالح : لغة : النكول 

 ( 393/ 9:المصباح المنير () 429/ 3:العين مادة نكل . )او حلف اليمين , الشهادة
(5)

 .814ورقة  :الواقعاا بعالمة السين   
 .هي( جف)في  (6)

(7)
 .(ب)ساقطة من نسخة   

 .يخلفه( جف)في  (8)

 .839الورقة : الواقعاا بعالمة النون (9)

 (.جف)ساقطة من  (10)
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رجل له أرض وقف .(1)يسترّد المشتري  الثمن من بائعهالقاضي متوليًا فيخاصم ويثبا الوقفية ف
فجاء إنسان وغصبها فأّدعى الواقف وأقام البّينة تقبل ويرّد عليه باالتفاب أّما عند أبي حنيفة  

التسليم وعند أبي يوسف ألن الواقف أولى لعدم  رضي ا  عنه فلعدم صّحة الوقف وعند محمد 
 . (2)بإصالحها والتولية

رجل أّدعى كرمًا في يد رجل فأقّر المدعى عليه أنه وقف الكرم بشرائطه وليس للمدعي بيّنة 
ن حّلفه ليأخذ القيمة لو نكّل يحلف  .(3)وأراد تحليفه إن حّلفه ليأخذ الكرم لو نكل ال يحّلف وا 

القضاء ضيعة في يد رجل وضيعة أخرى في يد آخر إدعى عليه رجل وقّد َمرَّ في كتاب   
إن هاتين الضيعتين وقف جّده على أوالده وأوالد أوالده وأحد الرجلين غائب فأقام المدعي البيّنة 

طه فإنه ها جميعًا وقفًا واحدًا وذكر شرائإن شهد الشهود أنها ملك الواقف وقف)على الحاضر 
ن شهدوا أنه وقفهما ت (4) (يقضي القاضي على الحاضر  وقفًا متفرقاً كون الضيعتين وقفًا وا 

 (5).يقضي بوقفية الضيعة التي في يد الحاضر فحسب
رجل أّدعى دارًا في يد رجل أنها ملكه بأصلها وبنائها فأنكر المدعى عليه وأدعى أنها 

ثم أقّر  (6)(بالسجل)على مصالح مسجد كذا فأقام المدعي البيّنة وقضى له بذلك ، وكتب  وقف
 .(8)والبناء له بطل دعواه والحكم والسجل (7)(وقف)المدعي أّن أصل الدار 

       

                                                
(1)

 .839الورقة : الواقعاا بعالمة النون 
(2)

 .834: المصدر نفسه 
(3)

 .833الورقة : الواقعاا بعالمة النون  
(4)

 .(ب)من نسخة  ساقطة  
(5)

 .828الورقة : الواقعاا بعالمة النون 
 .السجل( جف)في  (6)

 (.ب و جف)ساقطة من  (7)

(8)
 .814ورقة : الواقعاا بعالمة السين 
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رجل وأّدعى أن الضيعة له فأقّر  (2)(وجاء) (1)(فماا)رجل وقف في صّحته ضيعة 
يصّدب الوارث على إبطال الوقف  (3)(ال)قال الفقيه أبو جعفر  فنكلبعض الورثة أو أستحلف 
له قيمة حصته من الضيعة من تركة الميا في قول من  (4)(للمقرّ )ويضمن هذا الوارث المقّر 

 . (5)يرى العقار مضمونًا بالغصب 
دار موقوفة على أخوين غاب أحدهما وقبض الحاضر غّلتها سبع سنين ثم ماا 

بنصيبه من الغّلة قال الفقيه أبو جعفر  الحاضر وترك وصّيًا ثم حضر الغائب وطالب الوصيّ 
إن كان الحاضر الذي قبض الغّلة هو القّيم كان للغائب أن يرجع في تركة المّيا بحصته من 

ن). الغّلة  ن آجره الحاضر ن الحاضر قّيمًا إال إن األخوين آلم يك (6)(وا  جرا جميعًا فكذلك وا 
 . (7)كانا الغّلة كّلها للحاضر في الحكم وال يطيب له بل يتصّدب بما قبض من حّصة الغائب 

كل واحد منهم وجهًا غير ما سّمى صاحبه  (8)(وَسمّ )أرض في يد ورثته أقّروا أن أباهم وقفها     
حد منهم من الغّلة الى الوجه الذي أقّروا ووالية فالقاضي يقبل إقرارهم ويصرف حّصة كل وا (9)(قالوا)

ن كان في الورثة صغير وغائب ال يقضي القاضي في  هذا الوقف للقاضي يولي من شاء وا 
 . (12) (11)(الغائب)حتى يدرك الصغير أو يحضر  (10)(حّصتهم)

                                                
 .وماا( ب و جف)في  (1)

 .فجاء( ب و جف)في  (2)

 .ان( ب)في  (3)

 .المقر( جف)في  (4)

(5)
 .822ورقة : الواقعاا بعالمة النون 

 .فإن( ب و جف)في  (6)

(7)
 .828ورقة : الواقعاا بعالمة النون 

 .وسَمى( جف)في  (8)

 (.ب و جف)ساقطة من  (9)

 .حصته( جف)في  (10)

 (.ب و جف)ساقطة من  (11)

(12)
 .9/333: الفتاوى الهندية  
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 في الشهادة على الوقف -:جنس آخر

 (1)(أّما)ًا متقادمًا مشهور الشهادة على الوقف بالتسامح جائزة عند عاّمة المشايخ إن كان الوقف 
أنها تقبل  ذكر في الفتاوى الصغرى)على شرائطه فال ولو شهد إنه وقف ولم يذكروا الواقف  (2)(الشهادة)

يبّينوا المصرف تقبل إن لم .(3) (وكذا لو ذكروا الواقف تقبل إذا كان قديمًا لكن قال ينبغي أن تقبل
 (5) .(4)(الشهاداا)وقد ذكرنا في كتاب  ويصرف الى الفقراء،

شهد بوقف على نفسه وعلى أجنبي ال تقبل شهادته ال في حقه و ال في حب األجنبي وليس  
هذا كالشاهدين إذا شهد أحدهما على أنه وقفه على زيد صدقة موقوفة وشهد اآلخر أنه وقفه على 

 . (6)ة فإن ثمة تقبل شهادتهما وتصرف الغّلة الى الفقراءعمرو صدقة موقوف
. شاهدان أنه وقف أرضه ولم يحّدها لنا،  ولكنا نعرف أرضه ال تقبل شهادتهما (7)(أشهد)      

لعّل له أرض .لعل للواقف أرضًا أخرى وكذا لو قاال ال نعرف له أرضًا أخرى لم تقبل شهادتهما 
ولو قاال أشهدنا على أرضه أنه وقف أرضه وهو فيها ولم يذكر لنا .أخرى وهما ال يعلمان

جيران  (8)(يعرفان)حدودها،  جازا شهادتهما ألنهما شهدا على وقف أرض بعينها إال أنهما ال 
ولو شهدا على أّن الواقف وقف أرضه وذكر حدود .شهادتهما الحدود فلم يتمكن الخلل في

هما ويكّلف المدعي ها في أي مكان هي جازا شهادتاألرض ولكنّا ال نعرف تلك األرض أن
 .(9)هذه األرض أن األرض التي يّدعيها إقامة البينة

                                                
 (.ب)ساقطة من  (1)

 (.ب و جف)ساقطة من  (2)

(3)
 .بساقطة من نسخة   

 .الشهادة( جف)في  (4)

(5)
 .43/388: حاشية ابن عابدين 

(6)
 .3/383: المصدر نفسه 

 .شهد( ب)في  (7)

 .نعرف ان(ب)قي  (8)

 .9/343:الفتاوى الهندية (9)
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 (1)(وقفاً ) ولو شهد أحدهما أنه جعل أرضه موقوفة بعد وفاته وشهد اآلخر أنه وقفها  
أحدهما ولو شهد ,بالتعليبواآلخر  (2)بالتنجيزصحيحًا باتًا كانا الشهادة باطلة ألن أحدهما شهد 

صحّته وشهد اآلخر أنه وقفها في مرضه جازا شهادتهما ألنهما  لى أنه وقفها فيأحدهما ع
شهدا بوقف باا بناًء على ما ذكرنا في المقّدمة أن الوقف في مرض الموا كالوقف في حالة 

 (3).الصحة حتى كان اإلقرار والتسليم إلى المتولي شرطاً 
ال يشترط التسليم كما في سائر الوصايا وروى الطحاوي أنه كالوصية بعد الموا حتى   

ذا ثبا أن الوقف في المرض كالوقف في الصحة فقد وجد اتفاقهما على الشهادة إال أن حكم  وا 
وبهذا ال يمنع الشهادة كما لو شهد .  فيما ال يخرج من الثلث (4)(ينقض)الوقف في المرض أن 

وهناك تقبل الشهادة على األقل  أحدهما أنه وقف ثلث األرض، واآلخر شهد على ربع األرض،
في قول من ُيجيز وقف المشاع ، ولو شهد أحدهما على أنه جعلها وقفًا على المساكين وشهد 
اآلخر على أنه جعلها وقفًا على الفقراء، جازا الشهادة ألنهما إتفقا على وقف يصرف إلى ا  

ان والباقي في مسائل تعالى وسائر هذا الجنس في واقعاا القاضي اإلمام فخر الدين خ
 .   (5)الشهاداا قد ذكرنا في كتاب الشهاداا

 

                                                
 (.ب و جف)ساقطة من  (1)

(2)
 .34التعريفاا الفقهية ص. النقد خالف الكالئ أي النسيئه : ومعنى النجز  , هو خالف التعليب :التنجيز 

(3)
 .9/343:الفتاوى الهندية 

 .ينقص( ب)في  (4)

(5)
 .9/343: الفتاوى الهندية 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 كتاب

 

 يطقالل  

 ةط  ق  والل  
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قيطاللكتاب 
(1)

 

وهو حّر في دار اإلسالم ولو أنفق الملتقط عليه بأمر  (2)ُقربةقيط أخذ الل   وفي األصل
أن يقول القاضي للملتقط أنفق عليه على أن يكون دينًا لقيط ويشترط القاضي يكون دينًا على ال  

ماَل إلى  الفتاوى الصغرىوفي  ، (3)ليس بشرط واألول أصح شرط الرجوع وقال البعضعليه 
من غير حجة فان  ال يصّدق الملتقط القاضي القضاءوقد ذكرنا تمامه في كتاب  الوجه الثاني

أن يعيده إلى يده لم يكن له ذلك أراد الملتقط ثم  دفعه الى أخر وأمره باإلنفاق برضاء الملتقط 
ل ُصّلي قبل أن يعقاآلخر ونفقته في بيت المال وهو حّر فإن مات هذا اللقيط  امن غير رض

سواء وجده مسلم أو ذمي وأن وجد اللقيط في البيعة أو الكنيسة ثم بلغ كافرا اليجبر على  عليه
وجد فيه اللقيط في رواية  الذي مكانلوالعبرة ل األسالم فأن مات قبل أن يعقل اليصلى عليه

كان الواجد إن   للواجد وعن محمد أّن العبرة  كان الواجد مسلمًا أو كافراً  سواء كتاب اللقيط
ن كان الواجد كافرًا فهو كافر ولو إدعى الملتقط أو غيره أنه إبنه ثبت نسبه  ,مسلمًا فهو مسلم وا 

 (4) .استحسانًا المسائل في األصل
                                                

1
 .سبق تعريفه في بحث اللقيط( (
(2)

بالضم وبضمتين ما ُيتقرب به الى اهلل تعالى  من أعمال البر أوالطاعه أو فعل مايثاب عليه بعد : ُقربة 
ن لم يتوقف على نيته كالوقف والعتق   . 241التعريفات الفقهيه ص , معرفة من ُيتقرب به وا 

(3)
 .9/109: السرخسي/المبسوط  

(4)
 .122-20/127: المبسوط 
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ةط  ق  الل  كتاب 
(1)

 

ن لم يخف يباح رفعها  2(يفترض)قطة على وجهين إن خاف ضياعها لتقاط اللُ إ الرفع وا 
ظاهر المذهب ثم ما يجده نوعان نوع ال  (6)(في) (5)(أفضل)الرفع ,(4)عليه  (3)(الفقهاء)أجمع 

يطلبه صاحبه كالنواة وقشر الرمان في مواضع متفرقة وله أن يأخذها وينتفع بها ولكن ال يصير 
إال إذا قال الرامي حالة  (8)(يأخذها) (7)(أن)حتى لو وجدها صاحبها في يده له ملكًا لآلخر 

  (9).شاء فليأخذألقوام معلومين من الرمي 
هذا التفصيل في نسخته وكذا الجواب في التقاط السنابل وقال  اإلمام السرخسيولم يذكر 
ن لم يقلبعض المشايخ  والنوع الثاني , فليأخذ ألقوام معلومين (10)(شيئاً ) ليس للرامي أن يأخذ وا 

                                                
(1)

 . 249التعريفات الفقهية ص. ,أي المال الواقع على االرض, زه الشيء الذي تجده ملقًى فتأخذه َكُهمَ :ةط  ق  اللُ  
(2
 .يفرض( جـ)في (  
(3
  .العلماء( جـ)في (  

  (
4
إن أخذها غير اإلمام أو نائبه ليحفظها لصاحبها لم يجز له ذلك ولزمه ضمانها ألنه ال والية له على ( 

ي وألصحابه وجه أن له أخذها لحفظها قياسا على اإلمام وال يصح ألن صاحبها وهذا ظاهر مذهب الشافع
النبي  صلى اهلل عليه وسلم  منع أخذها من غير تفريق بين قاصد الحفظ وقاصد االلتقاط وال يصح القياس 

ن وجدها في موضع يخاف عليها به مثل أن يجدها بأرض مسبعة  على اإلمام ألن له والية وهذا ال والية له وا 
غلب غلى الظن أن األسد يفترسها إن تركت به أو فرسا من دار الحرب يخاف عليها من أهلها أو بموضع ي

التيم أو في برية ال ماء بها وال مرعى فاألولى جواز أخذها للحفظ وال  يستحل أهله أموال المسلمين كواد
ق فإذا حصلت في يده سلمها ضمان على آخذها ألن فيه إنقاذها من الهالك فأشبه تخليصها من غرق أو حري

 .(6/21المغني .) من ضمانها وال يملكها بالتعريف ألن الشرع لم يرد ذلك فيها وبريءإلى نائب اإلمام 
(5
 .واألفضل( جـ)في (  
(6
 .من( أ و ب)في (  
(7
 (.جـ)ساقطة من (  
(8
 .أخذها( جـ)في (  
(9)

 .7/764: الهداية شرح البداية 
(10
 .من شاء( جـ)في (  
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حفظها حتى وأشباهها وله أن يأخذها وي (2)والعروضصاحبه كالذهب والفضة  (1)(يطلبه)أن 
ن وجد والنواة إن كانت مجتمعة فهي من النوع الثاني مان ر وقشور ال, (3)يوصلها إلى صاحبها وا 

حتى بلغت عشرًا وصارت لها قيمة إن وجدها في موضع واحد  (4)(ثم أخرى)جوزة ثم أخرى 
ن وجدها في مواضع متفرقة فقد إختلف المشايخ فيه والمختار أنها فهي من النوع  من الثاني وا 

  (6).التفاح والكمثري والحطب في الماء ال بأس من أخذها, الثاني (5)(النوع)
ووقع في القلب إن قوم أصابوا بعيرًا مذبوحًا في طريق البادية إن لم يكن قريبًا من الماء 

داللة كالثابت لالثابت باواألكل ألن صاحبه فعل ذلك أباحه للناس ال بأس باألخذ 
 .(8()7),بالصريح
  

                                                

(1
 .يطالبه( جـ)في (  
(2)

جمع عرض وفي اللغه المتاع وهو الذي اليدخله كيل والوزن وال يكون حيوانا وال عقارا وهو في :والعروض 
هي ماعدا النقدين والمأكول والملبوس من " : جامع الرموز" وفي, االصل غير النقدين من المال 

 .276التعريفات الفقهيه ص.المنقوالت
3
 .22/1 :السرخسي/المبسوط 
(4
 (.جـ)ساقطة من (  
(5
 (.جـ)ساقطة من (  
(6)

 .22/1: السرخسي/المبسوط 
(7)

أي داللة حال صاحبه التي وقعت في القلب فهو  الثابت بالداللة :الثابت بالداللة كالثابت بالصريح 
 .6/746:حاشية ابن عابدين . كصريح قوله أبحته لمن يأخذه

(8)
 .229ورقة :الواقعات بعالمة العين 
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رجل ألقى شاة ميتة فجاء آخر وأخذ صوفها له أن ينتفع عن أبي يوسف  يي القدور وف
جلدها  (1)ودبغولو سلخها بها ولو جاء صاحب الشاة بعد ذلك له أن يأخذ الصوف منه 

 . (3)الجلد ويرّد ما زاد الدباغ فيه (2)(فيأخذ)
قد , يطيب له (4)(بةاألقر )ما يجتمع للدهانين في أوانيهم من الدهن الذي يسيل من خارج 

فيه إثنان وفي النصاب سكران ذاهب العقل  (5)(يبتاع)وفي الفصل الذي ذكرنا في كتاب الدعوى 
ال  (7)(ليحفظه)نائم في الطريق فجاء رجل وأخذ ثوبه  (6)السكرانالعقل وقع ثوبه في الطريق و 

سه أو ضمان عليه ألن ذلك الثوب ضائع فيكون بمنزلة اللقطة فإن أخذ الثوب من تحت رأ
من إصبعه أو كيسه من وسطه أو دراهمه من ُكّمه ليحفظه لما أنه خاف من ضياعه خاتمه 

 .(8)ألّن الناس يخافون من السكرانو يضمن ألن السكران حافظ لما معه 
- :جنس آخر
أدنى ما يكون من التعريف أن ُيشهد عند األخذ ويقول أخذتها  الحلواني شمس األئمةقال 

كفى وعن محمد أنه يعرفها حواًل ولم يفصل محمد بين لك ولم يعرفها بعد ذلك فإن فعل ذألُرّدها 
ن كان أقّل فإلى عشرة فشهرًا القليل والكثير وعن أبي حنيفة  أّن هذا في مائتي درهم فما فوقها وا 

ن كانتأو أقل من عشرة إلى ثالث ُجُمعات وفي رواية ثالثة أيام  اللقطة مما يتسارع إليه  وا 
 .(9)ملتبقدر ما تحفها يعر الفساد 

                                                
(1)

 .97التعريفات الفقهية ص. هي ازالةالنتن والرطوبات النجسه من الجلد : الدباغة :ودبغ 
(2
 .يأخذ( جـ)في (  
(3)

 .22/22: للسرخسي/المبسوط 
(4
 .األوقية( جـ)في (  
(5
 .يتنازع( جـ)في (  
(6)

ْحو :السكران  ْكُر نقـيض الصَّ  .241/ 7:لسان العرب . سكر السكران خالف الصاحي السُّ
(7
 .ليحفظ( جـ)في (  
(8)

 .226ورقة  : ، والواقعات بعالمة السين 269ورقة  :النوازل: ينظر 
(9)

 .269ورقة :النوازل: ينظر  
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 هذا التقرير ليس بالزم بل يعرفها قدر ما يعلم أنه حصلت المعرفة قال اإلمام السرخسي 
ليشهد عليه أو أحدًا يجد  (2)(فلم)فإن وجد في الطريق ويعّرفها حيث يجدها جهرًا ال سرًا  (1)[به]

شهاد ال يكون ضامنًا يشهد األ (3)(فيترك)أو خاف أنه لو أشهد عليه عند الرفع يأخذه منه الظالم 
حتى جاوز  (4)(يشهده)ظّن ممن يشهده فإذا فعل ال يضمن فإذا وجد من يشهده ولم يشهد إذا 

فإذا حضر المالك مخّير مع القدرة عليه فإن لم يظهر المالك يتصّدق يضمن ألنه ترك اإلشهاد 
 إنلقاضي أبو جعفر االقيمة قال يكون الثوب له وبين أن يضمّنه  (5) [ينفذ الصدقة و] بين أن

يأخذها المالك فإن  (6)(الفقراء)تصّدق بإذن القاضي ليس له أن يضمنه فإن كانت قائمة في يد 
ن كان غنيًا ليس له ذلك, كان الملتقط محتاجًا له أن يصرف اللقطة إلى نفسه بعد التعريف  (7).وا 

 (7).ذلك
 (8)(فإن)ن شاء لم يقبل يرفع األمر إلى اإلمام واإلمام بالخيار إن شاء قبل وا   وفي النوادر

ن شاء أقرضها من رجل  (8)(فإن) ن شاء دفعها مضاربة ملي  قبل إن شاء عّجل صدقتها وا   .(9)وا 
 .(9)مضاربة
ن شاء رّدها على الملتقط ثم هو بالخيار إن شاء أدام الحفظ إلى أن يظهر الطالب   وا 

ن شاء تصدق على أن يكون   .(11)لصاحبها (10)(الثواب)وا 
                                                

(1
 (.أ و ب)ساقطة من (  
(2
 .ولم( جـ)في (  
(3
 .فترك( جـ)في (  
(4
 (.جـ)ساقطة من (  
(5
 (.أ و ب)ساقطة من (  
(6
 .الفقير( جـ)في (  
(7)

 .6 -22/7: رخسيالس/المبسوط 
(8
 .فإذا( جـ)في (  
(9)

 .22/7: السرخسي/المبسوط 
(10
 (. جـ)ساقطة من (  
(11)

 .22/2: بسوطالم 
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ن شاء باعها   إن حضر ثم بعد ذلك أمسك ثمنها دراهم أو دنانير و تكن لم  (1)(إن)وا 

ن باع بغير أمر القاضي وهي قائمة  مالكها ليس له نقض البيع إن كان البيع بأمر القاضي وا 
ن شاء أبطل البيع وأخذ عين ماله فإن هلكت إن شاء  (2)(إن) شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وا 

 .(3)أخذ عاّمة المشايخع في ظاهر الرواية وبه ئالبيع من جهة البا ينقدالبائع وعند ذلك ضّمن 
فهو  (4)(المالك)أّن المودع إذا باع الوديعة وهلكت وضمنه  األمام السرخسيوذكر  
  . (5)كالملتقط

غريب مات في دار رجل ومعه قدر خمسة دراهم فأراد صاحب البيت أن يتصّدق على 
طة نفسه إن كان فقيرًا فله ذلك كاللقطة لو وجد لقطتين أو ثالثة وقال من سمعتموه يطلب لق

 .(7) (6)(تعريف)فدّلوه عليَّ فهذا 
 

  -:جنس آخر
ن أخذها إذا هلكت اللقطة في يد الملتقط إن أخذها لنفسه وأقرَّ بذل يرّدها لك يضمن وا 
 ََ ََ ة المالك أنه أخذها ليرّدها ال على المالك وأشهد على ذلك شاهدين أو لم يشهد لكن صدَق

ن كّذبه المالك فالقول قول صاحب اللقطة عندهمايضمن  القول قول  (8)(أن) وعند أبي يوسف وا 
                                                

(1
 .و إن( جـ)في (  
(2
 .إن( أ و ب )في (  
(3)

 .22/6:بسوطالم 
(4
 (.جـ)ساقطة من (  
(5)

 .22/22:بسوطالم 
(6
 .تعريف الكل( جـ)في (  
(7)

 .22/4: السرخسي/المبسوط 
(8
 (.جـ)اقطة من س(  
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ي أخذها منه إن هلكت قول الملتقط إذا دفع اللقطة ليرّدها الى مالكها ثم وضعها في المكان الذ
  (1).أو إستهلكها غيره لم يضمن هذا إذا لم يبرح عن مكانها فإن برح عن مكانها ضمن 

أنه إذا مشى خطوتين أو ثالث خطوات ثم أعادها إلى مكانها برئ ولو نزع وعن محمد 
 ولو, مّر في كتاب الغصب تمام هذاالخاتم من إصبع نائم ثم أعاده في تلك النومة برئ وقد 

 (2)ووكائهاكانت اللقطة دراهم أو دنانير فجاء إنسان وقال إنها لي وسّمى وزنها وعددها 
ن أصاب والبد من البينة ولو أن الملتقط  (3)عالفهاو  بدون  (4)(صّدق)لم يستحق بهذا عندنا وا 

 .(6)إليه يأخذ منه كفياًل بال خالف (5)(ودفعها)البينة 
فإن دفع اللقطة إليه ثم جاء أنه ال وارث له سواه  والخالف في الوارث إذا لم يقم بينة 

ن ضّمن القابض ال  ن هلكت ضّمن أيهما شاء وا  آخر واستحقها بالبينة إن وجد عينها أخذها وا 
ن ضّمن الدافع يرجع على القابض في رواية إذا دفع بغير قضاء فإن هذا , يرجع على الدافع وا 

لو  (8)(و) (7)يضمن وقبل أن يظهر المستحق وعند محمد دفع بقضاء لم يضمن عند أبي يوسف
لو إحتاجت اللقطة إلى النفقة ينفق بأمر القاضي واألولى أن يأمره القاضي بأن يواجر البعير أو 
                                                

(1)
 .22/22: المبسوط 

(2)
التعريفات الفقهيه . وغيرها كالوعاء والكيس والصرة  الوكاء بالكسر الِرباط وهو مايربط به الِقربه:وكائها 
 .129ص

(3)
ف، علَ ها؛ هو جمع ِعالفَ وتْأكلون : وفـي الـحديث. ُف للّدواب، والـجمع ِعالف  مثل جَبل وِجبال َعلَ لا:عالفهاا 
 .122/ 9:لسان العرب  . ما تْأكله الـماشية وهو
(4
 .صدقة( جـ)في (  
(5
 .فدفعها( جـ)في (  
(6)

 .22/27: للسرخسي/المبسوط 
(7)

 .1/222:مجمع االنهر في ملتقى االبحر 
(8
 (.جـ)ساقطة من (  
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المدة فاآلن  (1)(تطاولت)بق ال يؤاجر فإن لضال كذلك واآلالثور فينفق عليه من غّلته والعبد ا
  (2).يبيعها

                                                

(1
 .طالت( جـ)في (  
(2)

 .229الورقة : الواقعات بعالمة العين 
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بقآلاكتاب 
(1)

 

)فإن(أخذ اآلبق وفي أخذ الضآل اختلف فيه وفي األصل
أخذه ينبغي أن يأتي به إلى  (2)

وكذا الضال وهل يصّدقه القاضي أنه آَبَق من غير , فله ذلك (3)(بنفسه)األمام فإن حفظه 
أنه أبق وهل  اختلف المشايخ فيه ولو أنكر المولى أنه أبق فالقول قوله والبّد من البيّنة (4)(بيّنة)

ويحّلف  (5)(فيه)ينصب القاضي خصمًا عند غيبة الخصم ثم يقبل البيّنة اختلف المشايخ 
 :7فيه روايتان ه وال وهبته وهل يأخذ منه كفيلً ما بعت (6)(أنه)المدعي 
ن لم يكن له بيّنة لكن أقرَّ العبد   إليه وهل يجب الرفع إليه اختلف المشايخ  (8)(برفعه)وا 

طالب حبسه إلى أن يجئ الطالب وفي الّضال والّضالة ال يحبسه  (9)(لعبدل)يجئ  فيه فإن لم
                                                

(
 .15التعريفات الفقهيه ص.  إنطلق الرقيق تمردا:وشرعا, الهارب :لغة :األبق (1
 .فإذا (جـ)في (2)
 (.جـ)اقطة من س( 3)
 .نية( جـ)في ( 5) 
 (.جـ)ساقطة من ( 4)
 11/11المبسوط للسرخسي   (6)
 .باهلل( جـ)في ( 7)
 .وقعة( جـ)في ( 8)
 .لعبدا(أ وب )في ( 1)
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عون أرب (1)الجعلوينفق عليه من بيت المال في مدة الحبس فإن طالت المدة باعه وأمسك ثمنه و 
 (2)(درهمًا عن)سفر فإن كانت قيمته أربعين درهمًا ينقص  عون درهمًا إن كان الرّد من مسيرةأرب

ن كانت قيمته  ,(3)(قوله األول)وسف في أربعين عند أبي ي وفي قوله اآلخر له الجعل كمًل وا 
وعند , األول وهو قول محمد يحط عن قيمته درهم (4)(قوله)فعند أبي يوسف في  ,دون األربعين

ََ ) (6)[له] اآلخر (5)(قوله)أبي يوسف في  ن أخذه في المصر أو خارج المصر , الجعل كامًل وا 
وراد  ,وراد الضال ال يستحق الجعل ,له والرأي فيه إلى اإلمام (7)يرضحالمصر ما دون السفر 

 (10).راد المدبر و أّم الولد فيستحق الجعل (9)(فأما), (8)(المكاتب ال يستحق الجعل
رّد عبٌد قريبه وهو في عياله أو أحد الزوجين أو الوصي إذا رّد عبٌد اليتيم أو رّد عبٌد  

ن لم يكن في  ,أبيه ال يجب الجعل أما األب إذا رّد عبٌد إبنه يجب الجعل إذا لم يكن  ,عيالهوا 
  .(11)األصلولو رّد عبد أخيه وهو ليس في عياله يستحق الجعل الكل في  ,األب في عياله

إذا  (كاروانشحنًة  )السلطان إذا أخذ آبقًا من مسيرة سفر أو رآءه بان أو وفي الفتاوى
رجل . ال جعل لهم ألنهم فعلوا ما هو واجب عليهم أخذ المال من قطاع الطريق ورّد على المالك

                                                
(

, وماُيعطاه المجاهد ليستعين به على جهاده , األجر الذي يأخذه االنسان على فعل الشئ :الجعل (11
  .71التعريفات الفقهية ص . وجعالهع جعيله وبمعناهالحعائل جم

 (.جـ)ساقطة من  (2)
(3)

 (.جـ)ساقطة من   
(4)

 (.جـ)ساقطة من   
(5)

 (.جـ)ساقطة من   
(6)

 (.أ و ب)ساقطة من   
(7) 

 .2/541:لسان العرب  . القلـيل من العطية:  الرَّْضح   
(8)

 (.جـ)ساقطة من   
(9)

 .أما( جـ)في   
(10)

 .21-11/11: السرخسي/المبسوط 
(11)

 .11/22: للسرخسي/المبسوط 
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قال آلخر قد أبَق عبدي فإن وجدته فخذه فقال نعم فوجده المأمور على مسيرة السفر وجاء به 
 .(1)االعانةإلى مواله فل جعل له ألن المالك استعان منه وهو قد وعده 

ن وهبه منه قبل ولو وهب المولى اآلبق من الراد إن قبضه ثم وهبه يجب الجعل وا   
ن با منه فله الجعل واإلعتاق قبض بخلف التدبير ولو باعه الراد  عهالقبض ال يجب الجعل وا 

 .  (2)أو وهبه ال يجب الجعل 
يجب الجعل للمشتري وفي  (3)(هإال ب)وال يقدر عليه  للمالك أنه اشتراه ولو أشهد المشتري

إال أن يهبه البنه الصغير ولو اعتقه عن كفارة يمينه  زوفي األصل بيع  اآلبق وهبته ال يجو 
رجل جاء بآبق من مسيرة سفر وادخله في المصر ففر منه وأخذه آخر دون  الفتاوىيجوز وفي 

 (4)(يرجع)جعل لواحد منهما وكذا لو فّر منه دون ثلثة أيام  ثلثة أيام ودفعه إلى المالك ال
بعد ما ثبت أنه ابق فانفق عليه هل يرجع فهذا  (5)(االنفاقب)للثاني  ولو أمر القاضي لراد اآلبق 

 . (6)فهذا واللقيط سواء وقد ذكرنا في الكتاب اللقيط
  -:وما يتصل بهذا 

رجل اتخذ برج حمام في قرية ينبغي أن يحفظها ويعلفها وال يتركها  بغير علف حتى ال 
يأخذها فلو أخذها طلب له أن  يال ينبغ (7)(بها)حمام غيره اختلط ر بها الناس فان ر يتض

 وعلى  (8)(للفرخ) ضصاحبها كالضالة واللقيط فان فرخ عنده أن كانت أالم غريبة ال يتعر 
                                                

(1)
 .2/382: الفتاوى الولواجية 

(2)
 .2/383: الفتاوى الولواجية 

 .اآلن( جـ)في (3)
 .ورجع( جـ)في  (4)
(5)

 .في األنفاق( جـ)في   
 .11/231: السرخسي/المبسوط  (6)
(7)

 .بها( جـ)في   
(8)

 .الفرخ( جـ)في   
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 .((3))تبعها (2)(النه)البيض لصاحب أالم  (1)(وكذا)القلب الفرخ  له وهو يتبع االم 
ذا كان إال إ (4)[له] من اتخذ برج حمام فما يأخذ من فرخها اليحل يوقال األمام السرخس

كان غنيًا يتصدق على فقير ثم يشتريها منه  فان لم يعلم أن في برجها غريبًا فل شيء  نفأ افقير 
  .(6)(5)(اهلل اعلمو )على صاحب البرج أن شاء اهلل الن العدم اصل 

                                                
(1)

 .وكذلك( جـ)في   
 .األنه( و ب أ)في (2)
 .138ورقة : والواقعات بعلمة النون 161ورقة : النوازل: ينظر (3)
((4)

 (.أ و ب)ساقطة من (  
((5)

 (.جـ)ساقطة من (  
 .23-12/11: للسرخسي/المبسوط (6))
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فقودالم  كتاب 
(1)

 

تى ال يقّسم وفي األصل أن المفقود يعتبر حّيًا في حق نفسه ح  (2)(رحمه اهلل) -:قال
أحدًا من أقربائه إذا  ثر عتبر ميتًا في حق غيره وحتى ال يته ويأمر ماله بين ورثته وال تتزوج ا

لالستحقاق  وليس بحجة قاالستحقالدفع  الحال وأنه حجة (3)استصحابمات الّن حياته بحكم 
)فال(

غيره ويندفع استحقاق ورثته حتى ينقضي من المدة ما يعلم أن مثله ال  يستحق ميراث 4
 قالى تلك المدة وذلك يعرف بموت أقرانه ولو بقي من أقرانه واحد ال يحكم بموته وأالرف شيعي

مام أبو بكر واإل بكر محمد بن الفضلأبو  5(اإلمام)أن يعتبر موت أقرانه في بلده ال في الدنيا و
 .(8)بتسعين سنة قال الصدر الشهيد هكذا وعليه الفتوى  (7)(قدراه) (6)محمد بن حامد

األقران ثم بعد مضي هذه ألمده يعتبر ميتًا في ماله  (9)(بموت)واإلمام  السرخسي يعتبر  
االبن يوم تمت المدة و في  مال الغير كأنه مات يوم فقد حتى لو فقد الرجل ثم مات ابنه ولهذا 

المفقود وقال أخي ورث مال المفقود  االبن عصبة.فخاصم أخ (10)ةعصبأخ أخر المه وللمفقود 
أن يموت أقران المفقود فجميع مال   لوارثه ينظر إن كان االبن مات قب (11)(وأنا)ثم مات 

 يكون للمفقود من ميراث االبن وال  (12)(يءيكون لالبن من ذلك ش وال )المفقود لعصبة المفقود 
                                                

 .312التعريفات الفقهية ص. هو الغائب الذي لم ُيدَر موضعه ولم ُيدَر أحٌي هو ام ميت :المفقود (1)

(2)
 (.جـ)سلقطة من   

 .32التعريفات الفقهيه ص. االستصحاب عبارة عن إبقاء ماكان على ماكان النعدام المغير :استصحاب (3)
(4)

 .وال( ب و جـ )في  
(5)

 (.ماملال( جـ)في  
 اإلمام أبو بكر محمد بن حامد (6)

(7)
 .قدره( جـ)في  

 .32-11/39: السرخسي/المبسوط (8)

 .موت( جـ)في  (9) 
هو "وقال النسفي , التدخل في نسبته الى الميت ابثى ,هو كل ماذكر من بنيه وقرابة ابيه  :العصبة بنفسه(10)

 .191ص التعريفات الفقهيه". الذكر الذي يدلي الى الميت بذكور

 .وانه( جـ )في (11)
(12)

 (.ب و جـ)ساقطة من  
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ال المفقود فان ظهر المفقود حولكن يوقف نصيب المفقود من مال االبن إلى أن يظهر  يءش
حيًا فما وقف فهو له وأن لم يظهر حتى مات أقرانه فالموقوف ألخ االبن وأن كان أقران المفقود 

 .(1)ماتوا  قبل موت االبن فميراث المفقود لالبن
ن يرده على ولده إما لو استحق من يد ولو باع خادما قبل أن يفقد ليس للمشتري أ  

من جنس الثمن إذا علم وجوب الثمن  (2)(ماله)المشتري فالقاضي يؤدي الثمن من ماله أن كان 
ال يوفي مكاتبه مما ترك أن كان  المكاتبالثمن عليه وحكم الثمن وسائر الديون سواء ولو فقد 

فقود وطلبت الورثة أو لم الم  غاًلتجميع  (3)(في )نسه فالقاضي ينصب وكيالً من خالف ج)
ما  ممن يجحد حقًا وجب بعقد جري بينه وبين هذا الوكيل وال يخاص (4)(يطلبو ويخاصم الوكيل

 .(5)يكون القاضي واله ذلك وأنفذ الخصومة بينهم فحينئذ يجوز  أن سوى ذلك إال
 

                                                
 .11/24: السرخسي/المبسوط (1)
(2)

 .له مال(  ب وجـ)في  
 .من( أ وب )في   (3) 
 (.ب)ساقطة من     (4) 
 .11/22:المبسوط (5)
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وكياًل  وولده إذا طلبت من القاضي أن ينصب دوذكر اإلمام السرخسي أن زوجة المفقو 
على أن القاضي هل يقضي  وهذا بناء ,القاضي ى دينه ويجمع غالته ويؤاجر رقيقه فعليتقاض

إما لو  ينصب وكياًل على الغائب وعن الغائب فعندنا ال وهي معروفة (1)(وهل)ب على الغائ
 .(3) (2)(باإلجماع)فعل وقضى على الغائب نفذ 

نفس  (4)(فيه) أنه ينفذ فأن قبل المجتهد في أخر أبواب الدعاوى في الزياداتوهكذا ذكر 
سبب القضاء وهو  (5)(فيه)أخر قلنا البل المجتهد  ء فينبغي أن يتوقف على إمضاء قاض  القضا

 رآها القاضي حجة (6)(فإذا)من غير خصم حاضر للقضاء أم ال  كون حجةتوهو أن البينة هل 
 .(7)على هذا والفتوى المحدود في القذف وقضى بها نفذ كما لو قضى بشهادة  حجة

وأما بيع ما يتسارع إليه الفساد فالقاضي يبيعه بخالف الوصي حيث يبيع عروض 
الغائب مطلقًا واألب المحتاج يبيع ماله من العروض وينفقه على نفسه وليس له أن يبيع العقار 

 أن ليس له بيع العروض أيضًا وهو قولهما وقد مر في النفقات تماماً  القياسوهذا استحسانًا و 
 .    (8)هذا

 

                                                
(1)

 (.ب)ساقطة من   
(2)

 .على االجماع( ب)في  
(3)

 .11/22المبسوط  
(4)

 (.ب)ساقطة من    
(5)

 (.ب و جـ)ن  ساقطة م  
(6)

 .فأن( ب)في   
 .22-11/22: مبسوطال (7)

 .11/22: المبسوط (8)



 

 
 

 
 

 

 كتاب

 ستحساناإل
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ستحساناإلكتاب 
(1)

 

الرجل في  (2)ةعور كالرجل في حق الرجل و   أةفي حق المر  وفي األصل المرأة
عندنا  سرتهما إلى ركبتيهما والركبة عورةما بين   حق الرجل والمرأة  في حق المرأة

 .(5)المس (4)(فكذا)ليست بعوره وما يباح النظر إليه من الرجل  (3)ةالسر و 
ما المر    أو ذات رحم محرم  اجنبية أةالمر أما أن كانت  وجل ال يخلفي حق الر  أةوا 

إلى  رأن ال ينظ)يباح النظر إلى كلها واألدب  ةواألم ةأو زوجته أو أمته ففي الزوج
الحيض حرام وفيما  الفرج حالةحرام في كل حال وفي  والجماع في الدبر (6)(عورتها

دم قال محمد يجتنب شعار الالحيض يكره وما تحت اإلزار و  حالة (7)(في)دون الفرج 
فيباح النظر إلى وجهها والى كفيها وظهر القدم  وله ما سوى ذلك و أما االجنبية

وعن  (1)(رضي اهلل عنه)إال عند الطحاوي وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة  .(8)عوره
                                                

وجود الشيء حسنا يقول الرجل استحسنت كذا أي اعتقدته حسنا على ضد  :لغة :االستحسان (1)
فبشر عباد الذين )الى االستقباح أو معناه طلب األحسن لالتباع الذي هو مأمور به كما قال تع

العمل باالجتهاد وغالب الرأي في  :نوعان لسان الفقهاءوهو في  (يستمعون القول فيتبعون أحسنه
تقدير ما جعله الشرع موكوال إلى آرائنا نحو المتعة المذكورة في قوله تعالى متاعا بالمعروف حقا 

لمعروف فعرفنا أن المراد ما على المحسنين أوجب ذلك بحسب اليسار والعسرة وشرط أن يكون با
 .(4/422أصول السرخسي  )يعرف استحسانه بغالب الرأي

سوءه الرجال و النساء اي ما يستحى منهما، و هي للرجل ما تحت سرته الى ركبتيه، و  :العورة  (2)
 .351التعريفات الفقهية ص .للمرأة سائر البدن اال وجهها و كفيهاو رجليها 

لضم ما تقطعه القابلة من ُسرَِّة الصبي تقول عرفت ذلك قبل أن يقطع ُسرُّك وال تقل السُّرُّ با:السرة (3)
نما هي الموضع الذي قطع منه السرالسُّ سرَّتك ألن   .342/ 3:مختار الصحاح . رَُّة ال تقطع وا 

 .وكذا( جـ)في  ((4
 .321-32/321: السرخسي/المبسوط (5)

 (.ب)ساقطة من  ((6
 (.جـ) ساقطة من ( (7
 .32/321: السرخسي/المبسوط(8)
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أراد بهذا  (3)المسالضروره في  (2)(ألنه)أبي يوسف أن ذراعها ليس بعوره ومسها حرام 
واالستمتاع حرام بكل حال ,الوجه والكف إال في العجائز فأنه يباح مصافحتهن  مس

 .(4)وكذا ألخلوه
 وأن  يال بأس للرجل مصافحة العجوز التي ال تشته (5)(و)وفي فتاوى القاضي اإلمام 

 (7)(بان)رجله وكذا لو كان الرجل شيخًا يأمن على نفسه وعليها فال بأس  (6)تغمز
 .(8)لال يأمن ال يحيصافحها وان كان 

و  (9)(منها)وأما ذات الرحم المحرم فيباح النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة  
وأما الباطنة فالرأس والشعر والعنق والصدر  ما الظاهرة فما ذكرنا في االجنبيةالباطنة أ

والعضد والساعد والكتف والساق والرجل وال يباح النظر إلى  الظهر والبطن والفخذ 
 . (10)واالستمتاع حرام ة والمس كالنظر والخلوةوالركب

 . (1)المحرمة بالنسببمنزلة  (11)المحرمة بالرضاعة وفي نسخة اإلمام السرخسي

                                                                                                                                            
 (.ب)ساقطة من  (( 1
 .االنه( أ و ب)في  ((2
هو اللمس و اإلفضاء باليد من غير حائل، و قيل اللمس خاص باليد و المس عام فيها  :المس (3)

 .421التعريفات الفقهية ص .و في سائر األعضاء
 .32/352: المبسوط (4)
 (.ب)ساقطة من  ( 5)
  .113/ 5:لسان العرب . ر والكبس بالـيد الَعص   :الَغْمز  (6)

 .أن( ب)في  ((7
 .2/111:الهداية شرح البداية (8)

 (.ب)ساقطة من  ((9
 .32/323: السرخسي/المبسوط (10)
بالفتح من حرم نكاحه على التأييد بنسب او مصاهره او رضاع او بوطء حرام : المحرم (11)

 .331التعريفات الفقهية ص 
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بالزنا والعياذ باهلل و ثبوت حرمة المصاهرة ولو كان  (2)المحرمة بالمصاهرةوكذا 
الزينة الظاهرة أنه يباح النظر إلى مواضع  واألصح (4)(فيه)اختلف المشايخ  (3)(فقد)

 والمكاتبة (5)والباطنة وحكم النظر إلى إالمة األجنبية كالنظر إلى ذوات المحارم والمدبرة
أو  (8)(فان كان عن شهوة)هذا إذا كان عن غير شهوة  (7)[ثم] كذلك (6)(و) وأم الولد

 .(9)اكبر رأيه أنه يشتهي  ال يفعل
 
ذلك إال   اكبر رأيهعن شهوة أو إلى وجهها أن كان  رال ينظ وكذا في االجنبية  

إلثبات الحكم وهو القضاء لها أو عليها أو الشهادة لها  أو عليها أو يريد نكاحها ولكن 
                                                                                                                                            

 
 .2/331المبسوط  (1)
واحــد االنســاب ، والنســب القرابــة ، يقــال نســب فــالن الــى ابيــه أي انتســب اليــه ، وفــالن  النسببب لغبب (2)

لســان العــرب البــن منظــور  .يناســب فالنــًا ، فهــو نســيبه ، أي قريبــه ، ورجــل نســابة أي عــالم باالنســاب
 . 241/  5معجم مقاييس اللغة . دار صادر ـ بيروت ( نسب ) ، مادة  155/ 3

االسـرة فـي الشــرع االسـالمي ، تــاليف . هــو القرابـة الناشـئة مــن صـلة الـدم بالتناســل    -:رعا النسـب شـ
 .هـ  3112،  3/ ، ط  31الدكتور عمر فروخ ، ص

 .وقد( جـ)في ( (3
 .فيها( جـ)في  ((4
أن يعلق عتقه بموت : هو من اعتَق عن دبر يعني في اخر حياه المولى، فالمطلق منه:المدبرة (5)

ان مت الى : ثال ان مت فانت حر، او بموت الى مده الى مده يكون الغالب فيه وقوعه مثالمطلقا م
) ان مت في مرضي هذا فانت حر : نحو مائه سنه فأنت حر، و المقيد ان يعلقه بموت مقيد مثال

 (333التعريفات الفقهيه ص 

 (.جـ)ساقطة من  ((6
 (.أ و ب)ساقطة من  ((7
 (ب)ساقطة من  ((8
 .351-32/352: السرخسي/سوطالمب (9)
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إليها أن كان الثوب رقيقا  رولكن يقصد الحكم ومن وراء الثياب ال ينظ ةالشهو  دال يقص
 . (2)1إلى بدنها بالحديث أو ملتزقًا نصفها فيكون كالنظر

والمداواة والختان  (3)االحتقانالنظر إلى العورة إال عند الضرورة وهي وال يجوز  
أولى وأن لم يوجد  أةفي حق المر  أةوالرد بالعيب والمر (5)العنة (4)(في)والوالدة والبكارة 

 .(6)يستر ما وراء موضع الضرورة
كاال بين العبيد والعبيد واإلماء و اإلماء والعبد في حق سيدته  (7)(ما)وكذا الحكم 

وفي احد قولي  (8)كاال جنبي ولكن للعبد أن يدخل على موالته  بغير أذنها أجماعا
واجمعوا على أن  (9)الشافعي يباح للعبد من سيدته ما يباح للمحرم من ذوات المحارم

 . (11)كالفحل (10)والمجبوب والخصيالعبد ال يسافر بسيدته 
 

                                                
عن أبي أمامة عن النبي  صلى اهلل عليه وسلم  قال من ما مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم (1)

يغض بصره إال أحدث اهلل له عبادة يجد حالوتها رواه أحمد والطبراني إال أنه قال ينظر إلى امرأة 
 (11ص/1ئد جمجمع الزوا)أول وقعة وفيه علي بن يزيد األلهاني وهو متروك

 .2/111: الهداية شرح البداية (2)
 .345/  3:تحرير الفاظ التنبيه . جعل الدواء و نحوه في الدبر و قد احتقن الرجل :االحتقان (3)

 .وفي( جـ)في  ((4
 . 351ص.التعريفات الفقهية. اسم من عن عن امرأة اذا منع عن المرأة بالسحر و غيره:العن  (5)
 .2/111:ايةالهداية شرح البد (6)

 (.جـ)ساقطة من  ((7
 .2/113: المصدر نفسه (8)
 .5/12: الوسيط (9)
التعريفات الفقهيه (( .اي البيضتان))من كانت له اله قائمه و نزعت و سلت خصيتاه  :الخصي (10)

 .11ص

 .2/111: مختصر الطحاوي (11)
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 -:جنس أخر في األخبار 
وهي الطهارة والنجاسة  (1)الدياناتاحد مقبول في خبر الو  قال اإلمام السرخسي  

محدودًا أوعبدا أو أنثى حرًا  (2)(كان)عداًل ذكرًا  والحل والحرمة إذا كان المخبر مسلماً 
 .(3)في  القذف أو غيره

فأن كان المخبر ذميا لم يقبل قوله وكذا (4)وال يشترط لفظ الشهادة والعدد والحرية        
في ظاهر الرواية  (7)(و) (6)بالفاسقفهو ملحق  (5)المستور ماوكذا الصبي والمعتوه وأ

في كتاب  وهو قول الطحاوي وفي شرح الطحاوي (9)رواية الحسن في (8)بالعدلو 
 . (10)المأذون

                                                
التعريفات الفقهية  .في الشرع حق اهلل تعالى و هو على قسمين عبادات و مزاجر:الديانات (1)

 .31ص
 (.جـ)ساقطة من  ((2
 .311-32/312: السرخسي/المبسوط (3)
 .313-32/311: السرخسي/المبسوط (4)

التعريفات .من لم تظهر عدالته و ال فسقه: هو عدل الظاهر و خفي الباطن و قيل:المستور (5)
 .422الفقهية ص

عني من يركتب الكبائر و يصر على من شهد و اعتقد و لم يعمل قاله السيد، ي:الفاسق (6)
 .313التعريفات الفقهية ص. الصغائر

 (.جـ)ساقطة من  ((7
و . هي عبارة عن االمر المتوسط بين االفراط و التفريط: من يتصف بالعدالة، و ايضا:العدل (8)

ثله العدل في الرهن هو الذي ائتمنه الراهن و المرتهن و سلمام الرهن، و عدل الشيء بفتح العين م
 .322التعريفات الفقهية ص. من غير جنسه و بالكسر مثله من جنسه

 .32/312:المبسوط (9)

10
 .131شرح الطحاوي الورقة ( (
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الشهادة وقد عرف في كتابها  (1)(في)ثالث مراتب خبر  علىجعل األخبار         
الت وال يشترط العدد وال العدالة في وخبر في الديانات وقد ذكرناها وخبر في المعام

قول الواحد مقبول في المعامالت عداًل كان أو  كراهية  الجامع الصغيرالمعامالت وفي 
 .(3)حرًا كان أو عبداً  (2)(كافرا كان أو مسلماً )فاسقًا 
من األصل قال رجل أراد أن  (4)(االستحسان)إذا عرفنا هذا جئنا إلى مسائل        

وأن  (6)(به)مسلم بنجاسته أن كان عدالً لم يتوضأ  (5)(هفاخبر )اء في السفر يتوضأ من أن
أنه صادق  (8)(قلبه)أحوط إذا وقع في  (7)اإلراقةوأن كان غير عدل عمل بأكبر الرأي و 

وضأ به وأن كان الذي اخبر يترجح احد الوجهين يت (9)(لم)صادق ويتيمم ويصلي وأن 
في قلبه أنه صادق فأحب إلي أن يريق الماء الماء ذميًا لم يقبل قوله فأن وقع  بنجاسة

في الجملة فصلح  (10)ةحجبخالف خبر الفاسق ألنه  جاز ويتيمم وأن توضأ وصلى
 . (11)ملِزمًا أما خبر الذمي فال

                                                
 (.جـ)ساقطة من  ((1
 .مسلما كان أو كافرا( جـ)في  ((2
 .3/212: الجامع الصغير (3)

 (.جـ)ساقطة من  ((4
 .فأخبر( أ وب )في  ((5
 (.جـ)ساقطة من  ((6
 .333مختار الصحاح ص .أراقه الماء و نحوه صبه   :اق اإلر  (7)

 .عنده( جـ)في  ((8
 (.جـ)ساقطة من  ((9
 .11التعريفات الفقهية ص .ما دل به على صحة الدعوى، و قيل الحجة و الدليل واحد  :حج  (10)

 .32/312: السرخسي/المبسوط (11)
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رجل دخل على قوم من المسلمين يأكلون أخبره بعضهم بالحل وبعضهم بالحرمة         
وأن , األخر غير عدل يأخذ بقول العدلعدل وفي الجانب  (1)(خبر)أن كان في جانب 

أولى ولو كان في كل جانب  نوفي الجانب األخر عدل فالعدال ان في جانب عدالنك
يتناول الن األصل هو اإلباحة  لم يترجح (3)(فان)غير عدل عمل بأكبر الرأي  (2)(خبر)

وفي الجانب األخر عبدان عدالن فعبدان عدالن اإلباحة ولو كان في جانب حر عدل 
أولى من العبدين العدلين ولو كان في جانب حر عدل وفي   نالوالحران العدأولى 

ت وكذا لو كان في كل ما سواء في الدياألنه يالجانب األخر عبد عدل عمل بأكبر الرأ
ها هنا الن أولى  (5)فالتحريم الرأي (4)يترجحعمل بأكبر الرأي فأن لم  نجانب حران عدال

 .(6)وفيما سبق غير ملزم الن في كل جانب ملزما فالمحرم أولى
 

بًا عند وه فاخبره مسلم عدل أن هذا كان غصولو ملك طعامًا أو جارية بشراء أو نح     
بقول الواحد  (7)(فيثبت)األول فاألحب التنزه في األكل والوطء الن الحل ينفك عن الملك 

 . (9)أكله هبخالف ما إذا اخبره عدل  أنه ذبيحة المجوسي لم يسع ,(8)الواحد العدل
 

                                                
 .فساد( أ و ب)في  ((1
 (.جـ)ساقطة من  ((2
ن( جـ)في  ((3  .وا 
 .14التعريفات للجرحاني ص .اثبات مرتبه في احد الدليلين على األخر: الترجيح (4)
و انما خضعت التكبيرة األولى في الصالة بالتحريمة، النها تحرم . جعل الشيء محرما:التحريم (5)

 .54التعريفات الفقهية ص . األمور المباحة من قبل الشروع في الصالة دون سائر التكبيرات
 .315-32/312: السرخسي/مبسوطال (6)

 .فثبت( جـ)في  ((7
 .314-32/313: بسوطالم (8)

 .2/14: الهداية شرح البداية  (9)
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يسع أكله وال يرد على  (2)(لم)انه ذبيحة الذمي  (1)(رجل)اشترى لحمًا فأخبرُه 
البائع والفرق ما ذكرنا قبل هذا ولو أباحه رجل طعامًا يأكله أو ماء  يتوضأ به فاخبره 

وال يحرم ألنه لم يخبره بحرمة العين بل  عنده فاالحب التنزه مسلم عدل أنه  غصب
 . (5)ولم يثبت الجهة (4)[احدوهو ج] (3)(بجهة الغصب)

رجل يبيع أمًة فقال له رجل مسلم عدٌل هي غصب عنده وهو جاحد فاألحب أن 
الوطئ ألنه لم يخبره بحرمة العين بل بجهة الغصب  (6)[له ] ال يشتري ولو اشتراها حل  
ن كان هذا  ة األصلحر ولم يثبت ولو اخبره انها  أو معتقة فاألحب التنزه وال يحرم وا 

 . (9)الواحد (8)[بقول]ألن الملك ال يبطل  (7)(العين)ة حرم
أمٌة لرجل يبيعها رجل آخر ال ينبغي لمن عرفها أنها لألول أن يشتريها من هذا 

بيعها فإن كان عداًل صد قه بقال وكل ني  (10)(لو)فإن قال هذا صارت لي بشراء أو كذا 
ن كان غير عدل ووقع عنده أنه صادق فكذلك م يعلم أنها لفالن إال وكذا لو ل ،وا 

الذي يبيعها ولو لم يخبره أنها كانت لغيره فله أن يشتريها منه وال يشترط كونه  (11)(بقول)
فإن كان مثله ال يملك مثلها فاألحب التنزه فإن كان ذو اليد عبدًا ال يشتري حتى  عدال  

                                                
 (.جـ)ساقطة من  ((1
 .ال( جـ)في  ((2
 .بالجهة( جـ)في  ((3
 (.أ وب)ساقطة من  ((4
 .1/11: السرخسي/المبسوط (5)

 (.ب) ساقطة من  ((6
 .الملك( جـ)في  ((7
 (.أ)ساقطة من  ((8
 .1/333: الشيباني/المبسوط (9)

 .أو( جـ)في  ((10
 .أنه يقول( جـ)في  ((11



 كتاب االستحسان القسم التحقيقي

 
 

 
212 

نو )فإن كان عداًل صدقه  ايسأل فإن قال أذن لي موالي ببيعه ر عدل عمل كان غي (1)(ا 
ن أشتبه لم يشترِ   .(2)عمل بأكبر رأيه وا 

إذا أخبر أنه أذن له وليه ببيعه عمل فيه بأكبر  (3)الصبي المراهقوكذا  
ولو أن رجاًل علَم أن جارية لرجل يدعيها ورآها في يد آخر يبيعها ويزعم أنها  ،(4)الرأي

ذا ذلك وسعه كانت في يد فالن ذلك الرجل فجملته أنه إذا أخبره بشيء لو عاين ه
ن كان ال  إذا  (5)[أنه] هذلك إذا عاين فكذا إذا أخبره وحاصل يسعهالشراء وكذا إذا أخبره وا 

ذا أخبر أنه ينازعه وهو  (6)ال ينازعهإذا أخبر أن فالنًا  لم  مبطلاآلن وسعه الشراء وا 
ذا قال كان فالن يد عي أنها له وفي الحقيقة كانت لي وأنا أمرته بذلك األمر , يسعه وا 
وأمرت الجارية بإقرارها له بذلك وصد قته الجارية بذلك وهو مسلم عدل اآلن  (7)ِخفيةً 

ن كان عنده كاذبًا  ها منه ألن هذا لو عاين ذلك وسعه الشراء ألنه يشتر  لميشتريها منه وا 
 .(8)أخبر أنه ال ينازعه

م وكذا لو قال كانت لي ولكني كنت أودعتها ثم  ردها علي  أو كانت لي بعتها ث
 (2)(فأخذها)كان غصبها مني  (1)(فإن) (9)[قال] اشتريتها منه أو وهبها لي صٌدقه لما قلنا

                                                
 .إنف( ب)في  ((1
 .32/352: السرخسي/المبسوط (2)
(3)

 .411/ 4:النهاية . ق أي ُمقارب للُحُلمُمراهِ غالم : الصبي المراهق 
 .1/341: للشيباني/المبسوط (4)

 (.أ وب)ساقطة من  ((5
(6)

ُمَناَزَعــًة جاذبــه فــي الخصــومة وبيــنهم َنَزاَعــٌة بــالفتح أي خصــومة فــي حــق و التََّنــاُزُع  َعــهُ َنازَ : ينازعبب  
 (411/ 3:مختار الصحاح ) التخاصم

(7)
ْفبالب  َفـمـن قولــك َأ :بي خ  ته، ولقــيته َخِفــي ًا َأي ِســر ًا خ  نقــيض العالنـــية : و الـخافــية. ـي ت الشـيَء َأي َســَتر 

 .415/ 32:لسان العرب .
 .32/352: السرخسي/المبسوط (8)

 (.أ و ب)ساقطة من  ((9
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ظلمني وغصبني ثم  (4)[كان] منه فإن قال (3)(رهاتيش)منه على جحوده ولم  (2)(فأخذها)
كان عدال ولو قال   إذارجع عن ظلمه ودفعها إلي  جاز الشراء لعدم المنازعة وهذا 

بٌينه أو نكول جاز الشراء ولو قال قضى لي بها خاصمته إلى القاضي فقضى له ب
قال  د بما لولم يشترها واستشهبغير أمر  فأخذتها منه (5)(جحد في قضاه)القاضي وهو 

اال ) وأخذتها بغير أمره جاز الشراء ولو قال أشتريتهاونقدت الثمن اشتريتها ونقدت الثمن
ولو قال أشتريتها ونقدت الثمن  ءبغير أمره جاز كالشرا] فأخذتها  (6)(انه جحدني الشراء

لم يجز الشراء ولو قال اشتريتها من فالن   (7)[أنه جحد في الشراء فأخذتها منه اال
وقبضتها بأمره بعد نقد الثمن وهو عدٌل فأخبره عدٌل آخر أن فالنًا هذا جحد هذا الشراء 

ن كان البائع عداًل واآلخر غير عدل ويقع عنده إنه صادق  فكذلك إن كانا لم يشتريها وا 
 .(8)عدلين وعنده أن اآلخر هو الصادقغير 

سيفه  (10)شاهراً في الكتاب أال ترى أن رجاًل لو دخل على إنسان لياًل  (9)(فقال) 
ن وقع  إن وقع عنه أنه لص جاء ليقتله ويأخذ ماله ولو لم يبارزه فعل ذلك فله أن يقتله وا 

                                                                                                                                            
ن( جـ)في  ((1  .وا 
 .فأخذتها( جـ)في  ((2
 .يشتريها( جـ)في  ((3
 (.أ وب)ساقطة من  ((4
 .جحدنا قضاه( جـ)في  ((5
 (.جـ)ساقطة من  ((6
 (.أ و ب)ساقطة من  ((7
 .5/132: الفتاوى الهندية (8)

 .وقال( جـ)في  ((9
(10)

 .211/ 2: لسان العرب  .َأي ُمب ِرزًا له من غمده سيفه :ًً اشاِهر  
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ما جاز العمل بغالب الرأي في الدم لم يفعل فل (1)ملتجئعنده أنه هارب من اللصوص 
 .  (2)ففي غيره أولى

أنه صادق له أن  (3)(هدعن)ببيع أمته التي في بيته ويقع  ولو قال أن فالن أمرني
ن وقع عنده أنه كاذب لم يشتر أن يشتريها وينقد ثمنها ويقبضه ها ولو كان قبضها ا وا 

فإذا جاء المالك وجحد  (4)ووطأها ثم وقع عنده أنه كاذب ترك وطأها حتى يتعرف خبرها
وبطل البيع ورجع هو بالثمن على البائع فإن كان  (5)عقرهاوجحد األمر أستردها وأخذ 

بذلك ثم جاء المالك وجحد ذلك فللمشتري أن  عدالن عند الشراء أن موالها أمرهيشهد 
ذين شهدا عند ليمنعها إلى أن يقضي عليه القاضي بالرد ثم ال يسعه إمساكها بشهادة ال

 . (6)الشراء
من أم  (7)(رتضعتا)رجل تزوج امرأة رضيعة فغاب عنها فجاء رجل فأخبره أنها 

أباه وهي مشتهاة ووقع عنده أنه  أخبره أنها قٌبلت أبن زوجها أو (8)(و)الزوج أو أخته 
صادق فله أن يتزوج أختها وأربعًا سواها بخالف ما إذا أخبره بسبق الرضاع والمصاهرة 

لى النكاح ألنه ثم ت الزوج ينازعه أما ههنا فيدعي أمرًا عارضًا والزوج ال ينازعه ألنه ع
 . (9)ال يعلم به فإن وقع عنده صدقه وجب قبوله

                                                
(1)

 .3/354:لسان العرب  .َجَأ ِإلـى الشيء والـَمكانَلـ: ملتجئ  
 .2/11: حاشية ابن عابدين (2)

 .هعن( ب)في  ((3
 .342-1/333:للشيباني/المبسوط (4)

 (2/535:لسان العرب  .ل للـُحر ةٌر َأي َمه ر، وهو للـُمغ َتَصبِة من اإِلماء كمه ِر الـمثُعق  : عقرها(5)
6
 .12/441: البحر الرائق 

 .أرضعت( جـ)في  ((7
 .أو( جـ)في  ((8
 .1/311:للشيباني/المبسوط (9)
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عن اإلسالم أو أخبرت المرأة أن زوجها إرتد  هل  (1)إرتد تولو أخبره أن امرأته 
ا يحل  لها التزوج بزوج يجب القبول فيه روايتان ولو أخبرها إنسان أنه طلقها زوجه

 .(2)آخر
 رجل رأى رجاًل قتل أباه عمدًا ثم قال لم أقتله أو قال إنما قتلته ألنه إرتد  أو  
ألنه قتل أبي عمدًا وهذا ال يعلم ذلك وال وارث له إال هو فله أن يقتله ولمن راءه  (3)[قال]

 عى الردة أو قتل أبيهلكن أقر أنه قتل عمدًا لكن أد (4)(يعاين)راءه أن يعينه وكذا لو لم 
إعانته  هذلك ولو لم َير هذا وال أقر بذلك لكن شهد عدالن لم يكن لالبن قتله وال لغير 

شاهدان بأن الزوج طل قها  (6)(للمرأة)بخالف ما إ ذا شهد   .(5)حتى يقضي القاضي
حيث ثبتت الحرمة في حقها بدون القضاء ولو عاين االبن القتل أو سمع  (7)(ثالثاً )
ثم  أقام ذلك الرجل شاهدين عند اإلبن على رد ته أو قتله أباه ال ينبغي لإلبن  (8)(رارإق)

أن يعجل بالقتل وأصله أنه إذا شهد عنده من لو شهد عند القاضي يمنعه من القتل ال 
ن كان ال يمنعه فله قتله  . (9)يقتله وا 

                                                
(1)

الردةالخــروج عــن األســالم بأتيــان مــاُيخرج عنــه قــوال أو أعتقــادا أو فعــال معجــم لغــة الفقهــاء :إرتببد ت 
331 . 

 : الفتاوى الولواجية (2)

 (.أ و ب)ساقطة من  ((3
 .ير فعله( جـ)في  ((4
 .1/111: تحفة الفقهاء (5)

 (.جـ)ساقطة من  ((6
 (.جـ)ساقطة من  ((7
 .االقرار( جـ)في  ((8
 .1/111: تحفة الفقهاء (9)
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به منه هذا الرجل غص (1)(من)مال في يد رجل شهد عدالن أن هذا مال مورث 
ذو اليد وهو جاحد ال يأخذه هذا حتى يقضي القاضي له به ولو كان هو عاين أخذه أو 
سمع إقراره به وسعه أخذه وقتاله عليه إذا منعه ووسع غيره إعانته عليه كما في القتل 

ذا شهد عدالن أن زوجها طلقها ثالثًا وهو يجحد ذلك ثم ماتا أو غابا قبل  (2)[ألمرأة] وا 
بمنزلة سماعها منه بخالف المال , د القاضي ال يسع المرأة أن تقيم معهأن يشهدا عن

 .(3)والقتل ومسائل هذا الجنس في شرح الشافي
 

                                                
 (.جـ)ساقطة من  ((1
 (.أ و ب)ساقطة من  ((2
(3)

 .5/132: الفتاوى الهندية  
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 كتاب الحدود 

 

 :وهو مشتمل على فصلين

 

القذفاألول في  
(1)

 

  

 الزناوالثاني في 

 الفصل األول 
رجل قال في حق مّيت أنه كان صالحًا لم يشرب الخمر ولم  في مجموع النوازل

 (5)(بإشارة)هذا ليس بقذف ألنه ليس  (4)(هم َكرَده َاست) (3)(رجل(فقال  (2)يلطيزِن ولم 
فكذلك ألنه يسّمه ولم يكّنه ولو قال  (6)(أين همه كرده َاست)ولو قال الى هذه األفعال 

صدقت  (7)(رجل)يكون قذفًا فإن من قال آلخر يا زاني فقال له ( َويا ين همه كرده َاست)
سّماه بما وصف به دقت هو كما قلت يكون قذفًا ألنه ال يكون قذفًا أّما إذا قال ص

 . (8)األول
مرأة يقال لها أم عمران وهي مجنونة فقالت له يا أبن اذكر أن رجاًل مرَّ على 

ين فدعاها أبن أبي ليلى فضربها حّدين في المسجد الجامع وهي قائمة فسمع أبو يالزان
ضرب المجنونة والمجنون ال يحّد وأقام : مواضع ةحنيفة فقال أخطأ أبن أبي ليلى في ست

                                                
رمي مخصوو  هوو الرموي بالزنوا والنسوبة : وشرعًا , الرمي عن بعيد ثم استعير للشتم :  لغة  :القذف(1)

 .271التعريفات الفقهيه  . اليه 
(2)

 (281ت الفقهيه  التعريفا. ) هي اإلتيان في الُدُبر ووطؤه وهو حرام نقال وعقال : اللواطة :يلط 
 (.ب)ساقطة من  ((3
 .عمله كله (4)

 .اشارة( ب وجو )في  ((5
 .اوفعله كله :معناها بالعربية (6)

 .اآلخر( ب وجو )في  ((7
(8)

 .265-1/263: الفتاوى الهندية 
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ن الحّدين وبقذف الجماعة ال يجب في المسجد والحّد ال يقام في المسجد وجمع بي الحدّ 
وضربها  ما لم يخف األولبين الحّدين وال ينبغي أن يقام الحّد  (1)(الىو و )إال حّد واحد 

بغير خصم وحضور الخصم شرط وضربها وهي قائمة والمرأة يقام عليها الحّد وهي 
 . (2)قاعدة وشرح هذا كتبناه في خزانة الواقعات

 
 -:جنس آخر

ال , قال لرجلين أحدكما زاٍن قيل له هذا هو ألحدهما فقال ال رجل وفي الفتاوى
حّد عليه ألن أصل القذف ليس بموجب ولو قال لجماعة كلكم زان إال واحدًا يجب عليه 

 . (4)المستثنى (3)(يعّين)الحّد ألن القذف موجب الحّد فكان لكل واحد منهم أن يّدعي مالم 
 . (4)المستثنى

 .  (5)كر ال يحدّ السكران إذا أقّر بالحدود في حالة الس
 
 
 

يا   (2)(1)منتوفأو يا ال شيء أو يا  (6)ناكسرجل قال آلخر يا أبله أو يا 
أو يا قرد أو يا ياحمار وكذا لو قال يا كلب أو  ,ال يجب عليه شيء ميمونأو يا  (3)تيس

                                                
 .والى( جو)في  ((1
(2)

 .261ورقة : النوازل  
 .يبين( ب)في  ((3
(4)

 .211ورقة :الواقعات بعالمة العين  
(5)

 .211: المصدر نفسه 
(6)

ناكس لفظ عجمي والنون في أوله للنفي والكاف منه مفتوح و كس بمعنوى اآلدموي يوا سوخرة : ناكس 
مجموع األنهور )يا ضحكة بوزن الصفرة من يضحك عليوه النواس وبووزن الهموزة مون يضوحك علوى النواس

 (1/375:في شرح ملتقى األبحر 
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يعلم أنه كاذب وكذا لو قال  (5)(واحد)ألن كل  (4)(الشيء)ذيب ألنه ما قذف وما ألحق 
في قوله يا مقامر ولو  (6)التعزيريا مسخرة يا مقامر قال الصدر الشهيد يجب  يا ضحكة

يقول  (7)(خبيثيا)رجل قال آلخر  قال يا قذر أو يا بليد يجب التعزير وفي ديات النوازل
يجوز  له بل أنت واألحسن أن يكف عنه وال يجيب ولو رفع االمر إلى القاضي ليؤدبه

 .(8)أجاب مع هذا ال بأس بهولو 
مخنث ال يا أو يا فاسق أو يا فاجر أو يا يهودي أو  (9)يا ديوثولو قال آلخر  

أما إذا قال للفاسق يا فاسق أو قال لل  يا , ولكن يعزر يعني إذا قال لصالح يجب الحد
ختيار التعزيز إلى القاضي من واحد إلى تسعة وثالثين وهذا ال  ال يجب شيء و 

 .(10)في كتاب الحدود الطحاوي شرحوفي  وهذا في الفتاوىعندهما 
 روتعزي ,(11)العلويةأشراف األشراف كالفقهاء و  رعلى أربع مراتب تعزي روالتعزي 
أشراف األشراف  فتعزير ,الخسايسر وتعزي ,أوساط الناس يروتعز ,(1)كالدهاقنةاألشراف 

                                                                                                                                            
 (.ب)ساقطة من  ((1

(2)
 (313/ 1:لسان العرب ) نزع الشعر وما َأشبهه: ْتفُ نَّ ال: منتوف 

 (35/ 2:مختار الصحاح ) يُس من المعزتَّ ل: تيس(3)
 .الشيئين( ب)في  ((4
 .أحد( ب)في  ((5
(6)

 (48التعريفات الفقهية  .) هو تأديب دون الحد وأصله العزر وهو المنع :التعزير 
 .يابليد( ب و جو)في  ((7
(8)

 .211ورقة :الواقعات بعالمة العين  
(9)

اموراة خرجوت مون بيتهوا اليمنعهوا : هو الذي الغيرة له ممن ُيدخل على امرأته قال ابو حنيفوة :ديوث 
 (18التعريفات الفقهية  ".) دستور العلماء " زوجها فهو ديوث كذا في

(10)
 .163شرح الطحاوي الورقة  

(11)
سويدتنا فقهواء يخصوه بمون كوان مون الالَعلويون المنتسبون الى علي رضي اهلل عنه وبعو  :العلوية 

 (241التعريفات الفقهية   . ) فاطمة رضي اهلل عنها 
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وتعزير األشراف  ,األعالم ال غير وهو أن يقول القاضي بلغني أنك تفعل كذا وكذا
وهم السوقية األعالم والجر إلى  (2)(األوساط) رعالم والجر  إلى باب القاضي وتعزياأل

األعالم والجر والضرب والحبس بعد ذلك قال  (3)الخسايس زوتعزي ,باب القاضي
 (5)(جاز) (4)(أو الوالي)بأخذ المال إن رأى القاضي  رالمصنف سمعت من ثقة أن التعزي

 .(6)ه بأخذ المالز اعة يجوز تعزيومن جملة ذلك رجل ال يحضر الجم
 -:وما يتصل بهذا

وكذا امرأته , وال يجاوز به الحد ) (7)(ويعزره)عبدًا ساء األدب فللمولى أن يؤدبه 
 . (10)(9)(أباح تعزير النساء عند الحاجة إليه  (8)اضربوهنو قال اهلل تعالى 

احرة تقتل والس, (11)يقتل: الساحر إذا إدعى أنه خالق ما يفعل إن لم يتب
ن كانت المرتدة ال تقتل ولكن الساحرة تقتل باألثر  (12)(رّدتهاب)  إن كانت تعتقد ذلك وا 

                                                                                                                                            
(1)

القوووي علووى التصووورف مووع جووده واألنثوووى : والووودهقان , فارسووي معوورب , الوودهقان التووواجر :الدهاقنةةة 
 (217/ 21:لسان العرب ) دهقانة واألسم الدهقنة 

 .األوسط( جو)اواسط وفي ( ب)في  ((2
(3)

وشويء . َرُذَل : يس  َخِسوو َخوسَّ الشويُء َيَخوس  و َيِخوس  ِخسَّوًة و َخساسوًة  فهوو . الدنوويء  :يس  َخس  الةة 
 .65/ 6:لسان العرب  .َمْرُذول : ورجل َمْخُسوس  . تافه : يس  و ُخساس  و َمْخُسوس  َخسِ 

 (.ب)ساقطة من  ((4
 .جاز أو الوالي( جو)في  ((5
(6)

 .162شرح الطحاوي الورقة  
 .يعزره اليه( ب)في  ((7
 .35النساء((َواْضِرُبوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفاَل تَْبُغوْا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل ِإنَّ الّلَه َكاَن َعِلّيًا َكِبيرًا )) ((8
 (.ب)ساقطة من  ((9
(10)

 .261الورقة : النوازل 
(11)

 .262الورقة : النوازل  
 
 .بدونها( جو) يف (12)
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  .(1)وهو ما روي عن عمران أنه كتب إلى عماله أن أقتلوا الساحر والساحرة
ويفرق بين المرء وزوجته بتلك اللعبة فهذا سحر  (2)(للناس)رجل يتخذ لعبة 

 .(3)على ما إذا كان يعتقد أن له أثرذكر مطلقًا وهو محمول ويحكم بإرتداده ويقتل هكذا 
 .(3)أثر

إن , هل يحّل له أن يكتب إلى أبيه بذلك (4)لمناكيررجل علم أن فالن يتعاطى من ا     
ن لم اإن وقع في قلبه أن أباه يقدر على أن يغير عن  بنه يحّل له أن يكتب إلى أبيه وا 
.(5)ء وزوجته وكذا بين السلطان والرعيةيقع في قلبه أنه  يقدر ال يكتب وكذا بين المر 

                                                
 .212ورقة :ينالواقعات بعالمة الع (1)

 .الناس( جو)في  ((2
(3)

 .212ورقة :الواقعات بعالمة العين  
(4)

ُر  وهووو ضوود الووومعروف  وكوول  مووا قبحووه ْنكَ خووالف الووومعروف  الووومُ : موون اأَلموور: رُ ْنكَ الووومُ : لمنةةاكيرا 
َمُه وكرهه   .133/ 4:لسان العرب  الشرع وَحرَّ

 .262ورقة : النوازل (5)
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 الفصل الثاني
 في الزنا 

 .(1)مرأة ميتة ال حّد عليه ولكن يعزربارجل زنى  وفي الفتاوى
رجل تزوج بمحارمه ودخل بها فعلى قولهما يجب الحد وال مهر عليه وعند أبي  

في المحرمة في الروضة وكذا  (2)(و )حنيفة عليه المهر دون الحد والفتوى على قولهما
 .(3)بالرضاع
 الزيادات وشرح الطحاويولو زنى بإمرأة في دبرها يحد باإلتفاق فيه أيضًا وفي  

 . (4)أنه على الخالف كما في الغالم ولو الط بإمرأته أو عبده ال يجب الحد
رجل كان مستلقيًا على قفاه جاءت إمرأة وقعدت عليه حتى قضت حاجتها يجب 

 .(5)الحد عليهما
 .(7)الحد عنه (6)درئقّر بالزنى أربع مرات ثم قال واهلل ما أقررت رجل أ 
حدًا  (8)(ثانيًا يضرب)رجل شرب الخمر فضرب بعد الحد ثم هرب ثم شرب  
وعن أبي حنيفة أنه خرج , وكذا الزاني وفي حد القذف يكمل األول ويسقط الثاني مستقبال

 (9)زكرة الخمروجدنا معه  -:فقالوا حاجًا ودخل المدينة فرأى الناس قد إجتمعوا على رجل

                                                
(1)

 .261ورقة : النوازل 
 (.ب)ساقطة من  ((2
(3)

 .221ورقة :الواقعات بعالمة النون  
(4)

 .161: الورقة شرح الطحاوي 
(
5
 .262ورقة : النوازل( 
(6)

كتوواب التعريفووات )ادرؤوا الحوودود بالشووبهات   أي ادفعوووا : الوودفع الشووديد و قولووه  عليووه السووالم:درئ 
 .14الفقهيه  

(
7
 .161: شرح الطحاوي الورقة  (
 (.جو)ساقطة من ( (8
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فتركوه وتفرقوا  هجمو ار الزنا ف ومعه آلة وأرادوا أن يقيموا الحد عليه قال أبو حنيفة (1)الخمر
 . (2)عنه

وال )ذبح يعزر فإن كانت البهيمة له ت (3)بهيمةرجل وطأ  وفي شرح الطحاوي
نار وفي الفتاوى بال (5)(أحرق)وعن عمر رضي اهلل عنه أنه أمر بالبهيمة حتى , (4)(يؤكل

ال يؤكل  (6)(أبي يوسف(ال يحرق وعند غرى في الذي يؤكل عند أبي حنيفة الفتاوى الص
وأما الذي ال يؤكل يذبح ويحرق بالنار وال يحرق قبل , حرق بالنار كالذي ال يؤكلوي

 . 7لغيرهالذبح ويضمن الفاعل قيمته إن كان 
الصغرى قال الصدر الشهيد هكذا واالعتماد على ما  (8)(ديات الفتاوى)وفي 

 -:رجل وطأ بهيمة قال أبو حنيفة. اإلمام وفي فتاوى القاضيذكرنا في شرح الطحاوي 
ن لم تكن البهيمة للواطئ كان  إن كانت البهيمة للواطئ يقال له إذبحها واحرقها وا 

ن لصاحبها أن يدفعها الى الواطئ بالقيمة ثم يذبحها الواطئ وتح رق إن لم تكن مأكولة وا 
 . (9)كانت مما يؤكل تذبح وال تحرق

                                                
(1)

 .هكذا ورد معناها في حاشية النسخة أ.بالضم شراب قوية :زكرة  
(2)

 .262ورقة : النوازل 
(3)

 .47/ 21:لسان العرب   مة َبِهيوكل  ذي َأربع من دوابِّ البحر والبّر يسمَّى : بهيمة  
 (.ا و جو)ساقطة من  ((4
 .أحرقت ( ب)في  (5)

 .ابي يوسف( ب وجو )في  ((6
7
 .162لطحاوي الورقة شرح ا( ( 
 .الزيادات والفتاوى( جو )في  ((8
(9)

 .3/151: الفتاوى الولواجية 
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غيرها فجامعها يحد ولو قالت إني فالنة  تمرأته فجاءادعى  (1)(أعمى)رجل 
 .(2)مرأتك ال يحديعني ا

وفي الروضة لو جّرد إمرأة وعانقها وقبلها وجامعها فيما دون الفرج حتى أنزل  
 .(3)فعليه التعزير

 مة الحدفي إقا -:جنس آخر
مرأة ثبت عليها الزنى وهي حامل ال ُتحد في الحال حتى تضع ا وفي الفتاوى

إن ثبت الزنى بإقرارها ال تحبس , الحمل ثم بعد ذلك هل تحبس إلى وقت وضع الحمل
ن ثبت بالبينة تحبس فلو وضعت الحمل , ولكن يقال لها إذا وضعت الحمل فأرجعي وا 

ه قال أبو حنيفة ترك الولد معها وال ترجم حتى تجد من يقبل صغيرها فترضع (4)(ولم)
 . (5)يستغني الصبي عنها

الزنا جناية على نفسه وأّما  (6)(ألن)الزاني إذا حّد ال يحبس والسارق إذا قطع يحبس 
رجل وجب عليه الحّد وهو .  (7)السرقة فجناية على الغير من وجه فجاز أن يحبس

خفيفة قدر ما يتحّمله المسائل  (8)(يجلد )يخاف عليه الهالك إذا ضرب الِخلقة ضعيف
 . (9)في الفتاوى

                                                
 (.ب)ساقطة من  ((1
(2)

 .221ورقة :الواقعات بعالمة العين  
(3)

 .2/318: لسان الحكام 
 .فال( ب)في  ((4
(5)

 .262: النوازل: ينظر 
 .لما أن( ب)في  ((6
(7)

 .211ورقة :الواقعات بعالمة العين  
 .بجلد( ب)في  ((8
(9)

 .211ورقة :الواقعات بعالمة العين  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 كتاب
 السرقة



 لسرقةكتاب ا القسم التحقيقي

 
 

 
444 

كتاب السرقة
(1)

 

المّدعى عليه إذا أنكر السرقة قال عاّمة المشايخ األمام يعّزره إذا  وفي األصل
(2)مع(وجده في موضع التهمة بأن رآه األمام يمشي 

السّراق أو رآه مع الفّساق جالسًا  ) 
 . (3)ال يشرب الخمر ولكنه معهم في مجلس الفسق 

بن أبي َجبٌلة وكان أميرًا فأتى بن يوسف أنه دخل على جبان  (4)(عصام)وعن 
 -:ايش يجب عليه قال اليمين وعلى المّدعي البّينة قال األمير -:بسارق فقال األمير 

 7(عصام)فما ضرب عشرة حتى أقّر به وأتى بسرقته قال  (6)والعقابين (5)بالسوطهاتوا 
 (8).سبحان اهلل ما رأيت ظلمًا أشبه بالعدل من هذا -:

تعّلق بها القطع شرائط منها الخفية واألستسرار ابتداء اوانتهاء لسرقة التي يثم ل 
 (10)بأن أستيقظ صاحبه (9)مكابرةاوابتداء بأن ينقب البيت خفية ثم يأخذ المال من يده 

                                                
(1)

 بكسر قة  الس رِ  و ِرق  س  ال واالسم بفتحتين قاً َسرَ  بالكسر سرقي ماال منه قَسرَ  ق ر س :لغة :السرقة 
 (1/115مختار الصحاح .) السرقة إلى نسبة َتْسريقا َقه  َسر   و ماال َقه  َسرَ  قالوا وربما فيهما الراء
أخذ مكلف خفية بدار االسالم قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ بال  :الشرعوفي 
 (111التعريفات الفقهية )شيهة 

(2)
 .على( ب)في   

(3)
 .161ورقة :النوازل  

(4)
 .عاصم( ب)في   

(5)
 .145/ 1:مختار الصحاح . الذي يضرب به والجمع أْسواٌط و ِسَياطٌ  :ْوط  الس   

(6)
 .611/  1:لسان العرب  .َخَشبتان َيْشَبح  الرجل  بـينهما الـِجْلَد  :ن  ع قاباال 
7
 .عاصم( ب)في  ( (
(8)

 .161ورقة :النوازل  
(9)

التعريفـات )المكابرة هي المنازعة فـي المسـألة العلميـة ال ألظهـار الصـواب بـل أللـزام الخصـم :مكابرة 
 .114الفقهية ص

(10)
 .4/162: الفتاوى الولواجية 
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ومنها أن ال يكون  (1)شركة وال شبهة ملكلسارق في المسروق ومنها أن ال يكون ل
له بالدخول في بيت من  (2)(أذن)منه فلو في المكان الذي سرق  مأذونًا بالدخول السارق

 .(3)من الدار فسرق في بيت آخر أختلف الروايات
على المال حتى  (4)يد صحيحةوأختلف المشايخ ومنها أن يكون للمسروق منه  

السارق والمسروق  (6)(بين)من السارق ال يقطع ومنها ال يكون  (5)(إذا سرق)أن السارق 
وأن ال يوجد  (7)متقّوماً أن يكون المسروق  والمسروق منه زوجٌية وال رحم كامل ومنها

وال يكون تافهًا وال يتسارع إليه الفساد ويعتبر قيمته عشرة وقت  في األصلجنسه مباحًا 
 .(8)السرقة

وقت  النصاب ألن كما في يوم اإلخراجأن المعتبر قيمته وقت  وذكر الطحاوي
لو أنتقص من حيث ال يسقط القطع و  (9)(العين)شرط فلو أنتقص من حيث  القضاء

نما  يصير المكان حرزًا بأحد األمرين  الّسعر يسقط ومنها أن يكون المأخوذ منه محرزًا وا 
                                                

(1)
شـبهة الملـك أي المحـل وتسـمى شـبهة حكميـة كـوطء أمـة ولـده ومعتـده الكنايـات ووطء :شببةة مكب  

 .111التعريفات الفقهية ص. ووطء أجنبية ظنًا إنها امرأته, البائع األمة المبيعة 
(2)

 .اخذ( جـ)في   
(3)

 .4/162: الفتاوى الولواجية 
(4)

والصــحيح مــن العبــادات . مــا يعتمــد عليــه :وقيــل , الصــحيح ضــد الفاســد والمــري  :يببص يببحيحة 
التعريفــــات الفقهيــــة . مــــا اجتمــــع أركانـــه وشــــرائطه حتــــى يكـــون معتبــــرا فــــي حـــق الحكــــم : والمعـــامالت 

 .111ص
(5)

 (.ب وجـ)ساقطة من   
(6)

 .من( ب)في   
م  (7) ل  َما ي َباح  ااِلْنِتفَ  :اْلَمال  اْلم َتَقوِّ اع  ِبِه َوالث اِني ِبَمْعَنـى اْلَمـاِل اْلم ْحـَرِز َفالس ـَمك  ي ْسَتْعَمل  ِفي َمْعَنَيْيِن اأْلَو 

ِلـَي ه ـَو َمْعَنـ ْحَراِز   َفـاْلَمْعَنى اأْلَو  َذا ا ْصـِطيَد َصـاَر م َتَقٍوًمـا ِبـاإلِْ ى اْلَمـاِل الش ـْرِعٍي ِفي اْلَبْحِر َغْيـر  م َتَقـٍومو َواِ 
 .1/111:حكام شرح مجلة األحكام درر ال. َوالث اِني َمْعَناه  اْلع ْرِفيَ 

 .4/114:الفتاوى الولواجية (8)
(9)

 (.جـ)ساقطة من   
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أو  (1)الفساطيطة و واألخبيأّما أن يكون معدًا لحفظ األموال كالدور والدكاكين والخانات 
 بالحافظ حتى لو سرق شيئًا بصحراء وله حافظ أو سرق شيئًا من تحت رأسه وهو نائم

ولو كان المال موضوعًا بين يديه أختلف المشايخ (2)في المسجد يقطع  أو في الصحراء
  .(5)أنه محرز (4)(السرخسي)قال األمام  (3)فيه

 أو مالة (7)حلياً رجل ثوبًا عليه أو قلنسوة أو من إمرأة نائمة  (6)(من)وعن محمد لو سرق 
 .(8)هي البستها يقطع  مالة

كذا ذكر محمد في األصل , من المرعى ال يقطع  ولو سرق شاة أو بقرة أو فرساً  
, البقالي ال يقطع  (9)(فتاوى)واهر زادة إال أن يكون عليها من يحفظها وفي ال اإلمام خق
ن كان معها راع يحفظها وهكذا ,  ن كان معها  (10)(ذكر)وا  في المنتقى عن أبي حنيفة وا 

ي الى بيت بالليل له باب سوى الراعي من يحفظها اآلن يجب القطع فإن كان الغنم يأو 

                                                
(1)

. بيـت مـن الشـعر والجمـع فسـاطيط واصـلها فسـتاطهل وهـي الخيمـة العظيمـة: الفسـطاط :الفسباطيط  
وان (. فســــط)ل مــــادة111-1/111: المصــــباح المنيــــر(. فســــط)ل مــــادة11/161: لســــان العــــرب: ينظــــر

 .ن كان يضرب له فسطاط في احرامه؛ والنه اليمس بدنه فاشبه البيت عثمان بن عفا
(2)

 .4/162:الفتاوى الولواجية 
 .164ورقة : شرح الطحاوي (3)
(4)

 (.ب وجـ)ساقطة من   
(5)

 .2/155: السرخسي/المبسوط 
6
 (.ب وجـ)ساقطة من  ( (
ِلــــي  الـَحْلــــي  كـــّل ِحْلــــيةو َحَلــــيت بهـــا امـــرَأًة َأو ســـيفًا : حكيبببا  (7)  14:لســـان العـــرب )  .ونــــحَوهل والــــجمع ح 
/125) 
(8)

 .114ورقة : الناطفي/االجناس 
(9)

 (.ب وجـ)ساقطة من  
(10)

 (.ب وجـ)ساقطة من   
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البقالي ال يعتبر الغلق إن  (1)(فتاوى)مغلق فكسره ودخل فيه وسرق منه الشاة يقطع وفي 
 .(2)إن كان الباب مردودًا يكفي إال أن يكون بيتًا مفردًا في الصحراء

ثم الحرز نوعان حرز يمكن الدخول فيه كالبيت فلو نقب البيت وأدخل يده  
فلو شّق الجوالق وأدخل يده  كالجوالقوحرز ال يمكن الدخول , وأخرج المتاع ال يقطع 

 .  (3)وأخرج المتاع يقطع
 

سرق دابة من  (4)(أنه لو)قال الطحاوي حرز كل شيء يعتبر بحرز مثله حتى 
 .(5)ولو سرق لؤلؤة من إصطبل ال يقطع , إصطبل يقطع 

 
 .(6)رجل سرق من السطح شيئًا يساوي عشرة يقطع ألنه حرز  
ل وجبت عليه الزكاة فأخرجها من ماله ووضعها ليؤدي الى الفقراء فسرقه رج 

 . (7)ألن ملكه باق رجل يقطع غنيًا كان السارق أو فقير
   
 

لنوع فهو حرز لألنواع كلها حتى لو سرق لؤلؤة من وقال الكرخي ما كان حرز 
ام السرخسي هو قال األم, وكذا لو سرق ثياب الراعي من السرح , ّقال يقطع ب (1)يجةسر 

 . (2)هو المذهب عندنا
                                                

(1)
 (.ب وجـ)ساقطة من   

(2)
 .114ورقة : االجناس 

(3)
 .2/115: السرخسي/المبسوط: ينظر 

(4)
 (.ب وجـ)ساقطة من   

 .164شرح الطحاوي الورقة (5)
(6)

 .111الواقعات بعالمة السين ورقة  
(7)

 .1/111: البحر الرائق 
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, وفي المنتقى إذا سرق من بيوت الّسوق لياًل إن كان عندها من يحفظها يقطع 
ال فال   . (4)إذا دخل على سوقّي نهارًا في حانوته وسرق منه لم يقطع, (3)وا 

ولو دخل , وفي الحاوي لو دخل الّسارق نهارًا وسرقه وباب الدار مفتوح لم يقطع 
باب الدار وكان الباب مفتوحًا مردودًا بعد ما صّلى الناس العتمة وسرق خفية  لياًل من

ي قطع ولو دخل ما بين العشاء  (5)(يعلم)أوال  به أو مكابرة ومعه سالح أوال وصاحبه يعلم
والعتمة والناس يجيئون ويذهبون فهذا بمنزلة النهار ولو كان صاحب الدار يعلم بدخول 

ن فيها صاحب الدار أو يعلم به اللص وصاحب الدار ال يعلم اللص واللص ال يعلم بأ
 .(6)ولو علما ال يقطع ولو لم يعلما ًقطع  ,يقطع 

بأن  (7)(ال يقطع)ولو كابر إنسانًا لياًل وسرق متاعه قطع ولو كابره نهارًا 
 . (9)بيته سّرًا وأخذ متاعه معاينة فالقياس أن ال يقطع في الفصلين (8)(ثقب)

ى جماعة نزلوا بيتًا أو خانًا فسرق بعضهم من بع  متاعًا وصاحب وفي الفتاو 
ولو سرق من , ولو كان في مسجد جماعة قطع, المتاع يحفظه أو تحت رأسه ال يقطع 

 (10).بيت وأخذ قبل الخروج لم يقطع

                                                                                                                                            
(1)

ز  الد َراِهَم َوالد َناِنيَر َواْلَجَواِهَر َحِقيَقًة َفَكاَنْت ِحْرًزا لها :سريجة   س َرْيَجة  اْلَبق اِل َتْحر  بدائع الصنائع )ََ
 (16ص/1ج
(2)

 .2/161: السرخسي/المبسوط 
(3)

 .2/151: المصدر نفسه 
 .111ورقة : الواقعات بعالمة النون (4)
(5)

 (.جـ) ساقطة من   
(6)

 .114ورقة : االجناس 
(7)

 (.جـ) ساقطة من   
(8)

 . نقب(  ب وجـ)في    
(9)

 .2/151: السرخسي/المبسوط 
(10)

 .111ورقة:الواقعات بعالمة النون 
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 -:جنس آخر
 (2)(خرج)كان فيها و (1)(نهر)في  هرجل دخل الدار وجمع المتاع في الليل وطرح

ن لم يكن وأخذ (2)(خرج)و قوة  (3)(للماء)ه إن كان للماء قوة إخراجه بنفسه ال يقطع وا 
ولو دخل الّسارق مع الحمار في , إخراج المتاع من الدار لكنه أخرجه بتحريكه يقطع

المنزل فجمع الثياب وحملها ثم خرج هو من المنزل وذهب الى منزله فخرج الحمار بعد 
لو عّلق شيئًا على طائر وتركه في المنزل ثم وكذا , ال يقطع )ذلك حتى جاء الى منزله
الّسارق إذا . (5)(يقطع) (أخرجه)وفي الحمار لو ساقه حتى . (4)(طار بعد ذلك الى منزله

رجل نقب حائطًا . (6)(بمثله)م وغر إذا أكل الدنانير بعدما دخل البيت ثم خرج لم يقطع 
أنه ال يضمن الناقب  بغير أذن المالك ثم غاب فدخل سارق البيت وسرق شيئًا المختار

(7). المسائل في الفتاوى, ما سرقه الّسارق
 

                                                
(1)

 .الماء( ب)في   
(2)

 .أخرج(   ب وجـ)في    
(3)

 (.ب و جـ) ساقطة من   
(4)

 (.ب)ساقطة من   
(5)

 . قطع(  ب وجـ)في    
(6)

 (.ب)ساقطة من   
(7)

 .116-5/114: السرخسي/المبسوط 



 
 

 على ثالثة فصولوهو مشتمل 

 

 في األمان -:الفصل األول 

 

 في مسائل البيع والملك -:الفصل الثاني

 

 في الحظر واإلباحة -:الفصل الثالث

 

 كتاب

 ري  س  ال
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ري  كتاب الس  
(1)

  

 وهو مشتمل على ثالثة فصول

  (2)في األمان -:األول 
 في مسائل البيع والملك  -:والثاني
 في الحظر واإلباحة -:والثالث

الذمي   (3))نأما( -:أّما األول 
والمرأة ال يصح  إال إذا كان حكم بأنهم ذم ة فحينئٍذ  

حكم أسير  لوا أن ينزلوا علىأو سول زيجوز وكذا حكم العبد والمحدود  واألعمى ال يجو 
االمام  إذا أمنه على قرابته  يدخل الوالدان في , (4)(يجيبهم)في أيديهم فلألمام أن ال 

 .(5)ن استحسانا بخالف الوصيه لقرابته حق األما
 أمانه حتى لو ظهر عليهم  فهم حشرط ألنهب ال يصبإذا امن الكفار  السلطان 

اشتغلوا أنتقض أمانهم وهذا إذا كانوا كثيرًا بحيث لهم قوة وأن آمنهم مطلقًا ف (6)أفياء
أمانه وكذا االثنان  (7)(ضال ينق)وشوكة أما الواحد من المستأمنين إذا قطع الطريق 

                                                
معجررم لغررة ). فرري سرربيل ا    الجهررادبكسررر أولرره وفررتح ثانيرره جمررع سرريرة ظ الطريقررة  نظررام  :السييير (1)

 .(984: الفقهاء
أمرررن العهرررد للمحرررارب بعررردم االعترررداء علرررى نفسررره ومالررره   الطمأنينرررة ظ ارررد الخررروف مررر  : األميييان(2)

 .44: معجم لغة الفقهاء .وعراه ودينه
(3)

 (.ب)ساقطة من    
(4)

 .يحبسهم( ب)في   
(5)

 .91/01: السرخسي/المبسوط 
  .(021معجم لغة الفقهاء )ماأخذ من اموال الكفار بغير حرب  الفيء افياء(6) 
(7)

 .الينتقض( ب و جر )في    
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فيئا وهو  نعلى الكفار ال يكو  (1)الدبرةاألسر بعدما وقع  الكافر إذا أسلم قبل, والثالث
 .(2)حر وماله له

                                                

ويقررال جعررل ا  علرريهم الرردبرة  باإلسرركان والتحريرره الهزيمررة فرري القتررال وهررو اسررم مررن اإلدبررار :الييربر (9)
 .4/201لسان العرب .أي الهزيمة وجعل لهم الدبرة على فالن أي الظفر والنصرة

(2)
 .9/499: لسان الحكام 
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 يالفصل الثان

 البيع وما يتصل بالملكفي مسائل 

بينهم موادعة  دخلوا في اإلسالم وبينهم وبين  طائفتان من الكفار  وفي الفتاوى  
 الطائفتين ىأياا ثم تنازعوا فيما بينهم واقتتلوا ووقعت الدبرة على احد موادعة المسلمين

من المسلمين قبل اإلحراز بدار الحرب ال يجوز  وباعوهممقهورين الواستولى على 
لشراء منهم ولو أن أهل  التره وأهل الهند إذا استولوا على طرف من الروم وأحرزوها  ا

واإلحراز بدار الحرب بدار الهند ثبت المله ألهل الهند وكذا ثبت المله ألهل التره 
 . (1)ملة يجوزلو باع واحد منهم شيئأ من هذه الجف فال همر ااما بد.شرط 

مع ذله يعبدون األوثان و  نيصومون ويقرؤو يدعون اإلسالم فيصلون و  أهل بلدة 
أن كانوا  (3)(2)(السبايا)له سبوهم  فأراد إنسان أن يشتري من مفأغار عليهم المسلمون و 

لم يكونوا مقرين بالعبودية لملكهم جاز شراء  وأن,بالعبودية لملكهم جاز الشراء يقرون 
 .  (4)الصبيان والنساء دون الكبار

بأمان فجاء إنسان من أهل الحرب بأمه أو بأم ولده  (5)(دار الحرب)مسلم دخل  
ألن الحربي اأو بعمته أو بخالته أو بولده قد قهرها يبيعها من المسلم المستأمن ال يشتريه

جواز  نإن كانوا ال يرو  وقال الكرخي لمشايخمنه هذا قول أكثر ا اليمله هؤالء بالقهر
ذا بطل  زالبيع ال يجو  البيع على القول األول أو على القول  وان كانوا يرون يجوز وا 

                                                
(1)

 .9/499:لسان الحكام 
2
 .أنسان( جر)في  (( 
(3)

ماًء والسَِّبيَّة المر  :ياالسَّبا   .04/ 2:النهاية . وبةة الَمْنهُ أفالسَُّبي النُّهُب وأخُذ الناس َعبيدًا وا 
(4)

 .492-9/499: لسان الحكام 
الرردار التري اليكررون فيهررا السررلطان للحرراكم المسرلمظ والتنفررذ فيهررا احكررام االسررالمظ وال : رار الحييرب  ييي(5)

يأمن المسلم وال الذمي فيها بحكم االسالمظ بل يرأمن منهرا بعهرد يعقردهظ وكانرت دار الحررب هري الهردف 
بررردائع . ظ الكاسررراني (215 )لغرررة معجرررم الفقهررراء: ينظرررر.مه تحرررت لوائرررهالرررذي يسرررعى الشررررع الرررى اررر

 .(.0/901)الصنائع 
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أخرجه إلى دار اإلسالم تكلموا فيه قال  (1)(إذافأما )ع البي نالثاني إذا كانوا ال يرو 
إذا رأى  جواز البيع  (2)(عئالبا)الصحيح إن  ملكه بالقهر وان كان البيع بإطال و بعاهم ي

 . (4)(3)(يملكه)به كرهًا جواز البيع إذا اشتراه وذهب   ىملكه مطلقًا وان كان ال ير 
الموادعة مسالة  (5)(الملوه و)وقال المصنف وفي سير األصل في باب صلح  

ع جوازه وان قهر حربي بعض أحرارهم ثم باعه على انه يجوز البيع إذا رأى البائتدل 
عندهم إن من قهر منهم صاحبه ملكه جاز الشراء  الحكم من المسلم المستأمن أن كان

  (6).زم عندهم على خالف هذا ال يجو وان كان الحك
أعطى األب صداقها (7)(و)في دار الحرب وكانت كافرة تركية  مسلم  تزوج امرأة 

 عفالبي (8)(بيعها)صداقها واامر في قلبه أن يبيعها فخرج بها إلى دار اإلسالم وأراد 
 . (9)يريد به إذا خرجت معه طوعًا  لعدم القهر ةباطل وهي حر 

  

                                                
1
 .فأذا( ب وجر )في  ( (
(2)

 (.جر)ساقطة من   
(3)

 .ملكه( ب و جر)في   
(4)

 .920ورقة : الواقعات بعالمة الباء 
(5)

 (.ب)وساقطة من ( ا ) في حاشية   
(6)

 .91/85: للسرخسي/المبسوط 
(7)

 (.ب )ن ساقطة م  
(8)

 .يبيعها( أ و جر)في   
(9)

 .920ورقة:الواقعات بعالمة الباء  
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الن الولد داخل  زالوالد فباع الولد ال يجو  (1)[الولد و]رنا بأمان معالحربي إذا دخل دا
 . (2)األمان وفي أجازه البيع نقضتحت األمان

 مله من الملوه الذين في دار الحرب أهدى إلى رجل من المسلمين هديه 
الذي أهدى إليه ليس بينه  (4)(هو)فان كان  أو من بعض أهله  من أحرارهم  (3)(اجازة)

ن كان ذا رحم ,  (6)(أهدى إليه ا للذميكان مملوك) (5)(محرمة) أوقرابة  م بينه وبينه وا 
مرأة قد ولدت منه لم يكن مملوكا للذي أهدى إليه  ألن في الوجه األول لو )محرم منه أوا 
 .(8) (7)(أستولى المهدي عليها ملكها المهدي إليه وفي الوجه الثاني ال

                                                
(1)

 (.ا و ب)ساقطة من   
(2)

 928ورقة:الواقعات بعالمة السين 
(3)

 (.ب )ساقطة من  
(4)

 (.جر)ساقطة من   
(5)

 (.ب)ساقطة من   
(6)

 .كان مملوكا لمن أهداه إليه( ب و جر)جاءت في   
(7)

 (.ب و حر)ساقطة من   
(8)

 .924ورقة:الواقعات بعالمة العين 
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 الفصل الثالث

 في الحظر و اإلباحة
أذن  (1)(ولو)للرجل أن يخرج إلى الغزو إال بإذن الوالدين  يالينبغ  ي الفتاوىوف 

يكن له أبوان ولكن له جدان  لم له إن يخرج فان يولم يأذن األخر ال ينبغ ااحدهم
إن يخرج الن أب بوجدتان فأذن له أب األب أو أم اآلم  ولم يأذن اآلخران فال بأس 

بمنزله األبوين وفي سفر الحج  (2)(افكان)ئمه مقام األم وأم األم قا قائم مقام األب األب
عن  نوالتجارة يخرج بغير إذن والديه أال إذا كان الطريق مخوفًا وهذا إذا كانا مستغنيي

 (3).خدمته فان كانا محتاجين فال
حتى يقاي دينه وان لم يكن  (4)[لم يخرج]رجل أراد إن يخرج إلى الغزو وعليه دين   

إال بإذنهما وان كانت  جإال بأذن الغريم وان كان كفيل المال ال يخر  جعنده مال ال يخر 
القتيل والميت يستحب إن يدفنا .إال بإذن الطالب خاصة  جبغير أذنه ال يخر .الكفالة  

لين أو مثل ميال أو مي للو نق مات في مقابر أولئه القوم ومع هذافي المكان الذي قتل و 
 (5).حمل راس الكافر إلى دار اإلسالم مكروه.س ال بأله ذ
 
 : نوع منه 
الذي وقع في أهل الروم يجب الغزو على كل من سمع وله الزاد  خبر النفير 

سبيت في الشرق وجب على أهل  وز لمتخلف أال بعذر بٌين ولو إن امرأةيج والراحلة  وال
  (6).ر الحرب  الن دار اإلسالم كمكان واحدلم تدخل دا نقذوها ماستالمغرب إن ي

                                                
(1)

ن( ب)في     .وا 
(2)

 .كان( ب)في   
(3)

 .945-9/928: السير الكبير 
(4)

 (.ا)في حاشية   
(5)

 .925ورقة:الواقعات بعالمة العين 
(6)

 .920ورقة:الواقعات بعالمة السين 
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لارب الطبل للغزو  وال باس بارب الطبول في الحرب ولو استأجر رجال 
ما للهو فال  في بيته في مصر بشئ إن يارب(2)وليس للنصراني(1)والقافلة يجوز وا 
بهم أو غيره يمن صل بشئ نفيه منهم وال يخرجو  (3)(يجمع)المسلمين بالناقوس وال أن 

 .  (4)كنائسهم وليس لهم إحداث البيع و الكنائس في المصر والقرى من
ال ظ عن أصحابه لوهمواع فأصابه العدو فسأ ختفى فيفا رجل هرب من العدو 

له   ه على القتل ال يرخم مواع أصحابه وان قتل الن المكر ينبغي له إن يعلمه
 . (5)القتل

نما يجوز إذا كان أهال لذله  له إن يقبل يالوالي إذا وهب خراج أراه ال ينبغ  وا 
 .(6)المسائل في الفتاوى

  

                                                
(1)

 .925ورقة:الواقعات بعالمة السين  
جمع نصران بوزن نجران وهي قرية بالشرام تنسرب اليهرا النصرارى  نسبة الى النصارى: النصراني  و(2)

(. 221)فصرل فري الملرل والنحرل  : وهم على دين المسيح وتقول نصره تنصيرًا جعلره نصررانيًا ينظرر
 (.8/50)والحديث اخرجه مسلم في صحيحه ( 442)مختار الصحاح

(3)
 .يجتمع( ب)في   

(4)
 .900ورقة:الواقعات بعالمة الواو 

(5)
 .920ورقة:لواقعات بعالمة السين ا 

 .4/404: مجمع األنهر شرح ملتقى االبحر (6)



 
 

 

  -:فصلينوهو مشتمل على 
 

 

  تق المبهم  وكناياتها وفيه الع   تق  صريحهاألفاظ الع   :  األولالفصل 

 .تق المعلُقوالع                      

 

 .تقفي التدبير وفيه الوصية بالع   : الثاني الفصل

 

 كتاب

 تاقالع  
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تاقكتاب الع  
(1)

 

 -:هذا الكتاب مشتمل على فصلين  
 . (3)قوالعتق المعل   (2)العتق المبهمتها وفيه اا وكنايهألفاظ العتق  صريح -:األول 

 .الوصية بالعتقوفيه  في التدبير -:والثاني
 اازد تو)رجل قال لعبده   العتق وفي الفتاوىإما األول فيبدأ بصريح   

 ةرجل قال لجاريته يا حر .  (5)ليثالالنية كذا اختاره الفقيه أبو  نبدو  قال يعت(4)(ترازمني
لو قال لعبده يا حر أو لجاريته يا  ما (6)(بخالف)ًا ال ديانة ءوأراد به الكذب تعتق قضا

 . (7)(ةيا زاني) رجللحرة عتق بخالف ما لو قال 
يا )ة ولو دعاه بالفارسي قحر ال يعت رجل  اشهد إن اسم عبده حرثم دعاه يا 

ولو دعاه بالعربية يا حر  قال يعت (9)(ازاد  )ودعاه يا  (ازادو)يعتق ولو سماه  (8)(ازاد
 . (11)ولو سمي امرأته طالق ثم دعاها يا طالق تطلق(10)يعتق 

                                                
فرالعتق قروة . زوال الرق أي الخررو  مرن المملوكيرة : وفي الشرع . القوة  :العتق في اللغة : العتاق (1)

فهررو عبررارة عررن إسررقاط المررولى حقكرره عررن مملوكرره بوجرره , حكميررة يصررير بهررا أهررال للتصرررفا  الشرررعية 
 .361التعريفا  الفقهية ص. من ع ِتق : والعتيق. مخصوص به يصير المملوك من األحرار

(2)
ررر :المببب  م  : لسررران العررررب .م ْبهِ م اأَلْمرررر  ِإذا اْسرررَتْ َلقم فهرررو م ْسرررتَ ْبهَ و اْسرررتَ . ال َمَأتَررررى لررره  :مْبهَ َأْمررررك م 

3/55. 
(3)

 . 133التعريفا  الفقهية ص, ما ع لكق وربط بشيء  :المعلق  
 .اطلب لي حريتي (4)

(5)
 .21ورقة:الواقعا  بعالمة النون 

(6)
 (.جر)ساقطة من   

(7)
 . 25ورقة:الواقعا  بعالمة النون 

 .ياحر:معناها بالعربية (8)

 .ياعبدي :معناها بالعربية(9)

 .21ورقة:الواقعا  بعالمة النون(10)
(11)

 .بطالق( جر)في   
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إن استقبلك احد فقل له أني حر فذهب  (1)(وقال له)رجل بعث غالمه إلى بلده  
فقل  (3)(حرا)إن قال له المولي سّميتك  (2)(يبما قاله المول )رجل فأجاب  ,ال الم وسأله

ولو لم يقل سّميتك حرا يعتق وكذا لو قال ل يره إذا استقبلك احد  قفقل أني حر ال يعت
لو قال  الفقيه أبي جعفر دوفي فوائ (5)قولكن لما لم يقل ال يعت (4)(َوي َازاداس )فقل 
 .(8) قال يعت (7)(يا أزاد مترو)يعتق ولو قال (6)(ياازاد)لعبده 

بلخ أحرار فهذا كقوله نساء أهل بلخ طوالق ولو قال لعبده  (9)[أهل]رجل قال عبيد 
وقد ذكرنا كلتا المسالتين  (10)(فهو كقوله طالقك علي واجب)لعبده عتقك علي واجب 

 .(11)في طالق هذا الكتاب
امرأتي يعتق العبد (12)(و)رجل قال حر أو طالق فقيل له من عني  فقال عبدي   

وفي  قحذف الدال ونوى به العتق ال يعتزامع ارجل قال لعبده أن  . (13)ة وتطلق المرأ
أعتقك  أو عتيق فالن فهو حر ولو قال نفال ازل  رجل قال لعبده ان  مولىمجموع النو 

                                                
(1)

 (.ب)ساقطة من   
(2)

 بما قال له مواله( ب)في  
(3)

 .حرا حرا ( ب)في   
 .انه حر:معناها بالعربية (4)
(5)

 .382ورقة :النوازل 
 .يا حر: معناها بالعربية(6)

 .ايها الحر: معناها بالعربية(7)
(8)

 .388ورقة : النوازل 
(9)

 (.ا و جر)ساقطة من   
(10)

 (.ب و جر)ساقطة من   
 .382-388ورقة : النوازل (11)

(12)
 .أو( ب و جر )في   

 .323ورقة : النوازل (13)
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على حائط فقال له عبد أتكئ . يعتق (1)(أي نيم ازاد)فالن ال يعتق ولو قال لعبده 
  .(4)قال يصد (3)(الجدار)عني  به  (2)(فقال)(. أزاد باش)مواله

 -:وما يتصل  ه 
رجل قال كل عبد اشتريته فهو حر فاشتري عبدا شراءًا فاسدًا ثم  -:العتق المعلق 
 (6)(فتزو )أتزوجها فهي طالق  امرأةولو قال كل  قشراء صحيحًا ال يعت آخر (5)(اشترى)
 .(7)فاسدا ثم تزوجها نكاحًا صحيحًا تطلق انكاح امرأة (6)(فتزو )
األول رجل اعتق أمة على أن تزو  نفسها منه  (8)(باب)الزيادا  في وفي نكاح   

أعتق  عبدا على أن يتزوجها ثم  امرأةمنه ثم أب  أن تزو  التجبر وعليها قيمتها وكذا 
 .(9)أبى فعليه قيمته 

لم  (10)(قال)ثم  اوى رجل له أمتان فقال أحدكما حرةوأما العتق المبهم  وفي الفت  
 (11)(األخرى)لك اعني هذه األخرى عتق  لو قال بعد ذو  هذه عتق  األخرى اعنِ 

 .(12)فتعتقان جميعا وكذا الطالق

                                                
 .سمي حراً : معناها بالعربية(1)
(2)

 .وقال( ب)في   
(3)

 .من الجدار( ب)في   
(4)

 .321ورقة:ا  بعالمة النونالواقع 
(5)

 .اشتراه( ب)في   
(6)

 .فتزوجها(  ب و جر )في   
 .321ورقة : النوازل (7)

(8)
 .الباب(  ب و جر)في   

 .388ورقة : النوزل (9)

(10)
 (.ب)ساقطة من  

(11)
 .االولى( ب)في   

(12)
 .321ورقة : النوازل 



 كتاب العتاق القسم التحقيقي
 

 
652 

, هذا فقال ال (3)(اهو) (2)(له)ألحد هذين الرجلين على ألف درهم فقيل (1)(ولو قال)
 .(5)يجب لآلخر شيء (4)[ال]

 في ألفاظ الكنايات  -:جنس أخر
بار خداي )ه فقال له مواله وفي الفتاوى  عبد اخذ منديل مواله ووضعه تحت 

فهنا عشر ألفاظ  يولو قال لعبده يا سيد قال يعت( مرادستا ر من مي بايد تازير نهذ
والثاني يا سيدي والجواب انه أن نوى العتق يعتق وأن لم ينو فال  دأحدهما يا سي

 .(7)وأن نوى  في الوجهين قانه ال يعت (6)(والمختار)
سيدتي  أو يا هأو قال لجاريته يا سيد(8)(أزاد مردمنيا أزاد مردا ويا )ال ولو ق  
 .(10)كل ما ذكرناهالوالجواب في  (9)(كذبا نوي َمن  با نوا العاشر او يايا كد) او

 . (11)رجل قال لعبده أن  ولدي األكبر عتق في القضاء ال في الديانة
  

                                                
(1)

 .وقال( ب)في  
(2)

 (.ب وجر)ساقطة من   
(3)

 .هو (جر)في   
 
 (.ا وب )ساقطة من (4)
(5)

 .325ورقة : الواقعا  بعالمة السين 
(6)

 .فالمختار( جر)قي   
(7)

 .21الواقعا  بعالمة النون الورقة  
 .حرة ام حر: معناها بالعربية(8)
(9)

 .أو يا كذبا نوي  او قال ياآزاد زد من ( ا)في حاشية   
  
 .388ورقة : لنوازلم ا21-23ورقة: ينظر الواقعا  بعالمة النون(10)
 .323:الواقعا  بعالمة النون الورقة  (11)
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 حمد في النوادرانه يعتق وذكر م حنيفةابني عن أبي ياوفي الفتاوى الص رى لو قال له 
يعتق بدون النيه وفي صريح اللفظ ال  يولو قال يا موال (1)وهو الصحيح قانه ال يعت

 .(2)بين النداء واألخبار بخالف النسب  تفاو 
إال في موضعين يا موالي ويا حر ولو قال  (3)بالنداء  قوفي الكنايا  ال يعت   
ال ( جان بدر (5)[يا]يا بابي أو)بده ال يعتق لعدم العرف ولو قال لع (4)(يا موالي زاده)

 .(7)ه اختالفيفف (6)(س  من ا ةاين كوج)ولو قال  قيعت
ولو )القاضي برهان أالئمه انه ال يعتق وان نوى  (8)(الشهيد)واختيار الصدر   

قال لعبده هذا  خالي أو عمي يعتق ولو قال هذا أخي ال يعتق ألنه قد يكون من 
لي عليك خر  عن حكمه ولو ملك  لي عليك أو ال سبيل  ال ولو قال لعبده (9)(ةالرضاع

 .(10)ظ العتق عتق كما في الطالقالفاال ولو نوى بهذه
لي  نإذا قال لعبده ال سلطاواما األلفاظ التي يقع الفرق فيها بين العتاق والطالق  

 مني أو حرم  علي أو أن  حرام أو بن قال لها قد (11)(و)عليك وقال المته ذلك 

                                                
(1)

 .5/45: السرخسي/المبسوط 
(2)

 1/53: الهداية شرح البداية 
(3)

 (.ا و ب )ساقطة من   
 .ابن المولى: معناها بالعربية(4)

(5)
 (.ا)ساقطة من   

 (.شارعي)هذا زقاقي : معناها بالعربية(6)
 .6/166: البحر الرائق(7)
(8)

 (.ب)ساقطة من   
(9)

 (.ب)ساقطة من   
 .1/4: الفتاوى الهندية (10)

(11)
 .أو( جر)في   
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أو اذهبي أو اختاري فاختار   يري أو تقنعتبأو اخرجي أو اعتدي أو اس(2)ةو بريأ (1)ةبت
 .(3)فاختار  نفسها  ال يعتق وان نوى

من هذا العمل عتق   من غير نية ولو قال  ةوفي األصل لو قال المته أن  حر   
 . (4) ءعني  به الحرية من العمل يصدق ديانة ال قضا

 (ستي بعذاب تواندرمب تواندربؤدم اكنون ييابندة َمن بودي بعذا)رجل قال لعبده  

 .(5)يعتق في القضاء 
اليعتق لكن ليس له أن يدعيه بعد  وذكر بعد هذا لو قال لعبده أن  غير مملوك 

فصدقه كان مملوكًا .  ذلك فأن ما  اليرث بالوالء وأن قال المملوك بعد ذلك أنا مملوكه
  .(7)بعبدي ال يعتق   هذا ليس (6)(قال)وكذا لو 

 .(9)ال يعتق (اكردم ازاري توبيد)فقال (8) (ازادي َمن بيداكن)عبد قال لمواله  
ال يعتق  (10)( اين يسرك َمرادوأنزده هنراورم بها س) ير ولو قال لعبده وهو ص  

ولو قال افعل ما شئ  في نفسك فان اعتق نفسه قبل إن يقوم من مجلسه عتق وله أن 
 (11)( خل)ق  بنفسه على  من شاء ولو قال لعبده يهب نفسه وأن يبيع نفسه وأن يتصد

                                                
(1)

 .61التعريفا  الفقهية ص. القطع والتفريق وهي من الفاظ الكناية  :ال ٌتة : ته 
(2)

 .1/651:شرح الزركشي .معناه البراءة من النكاح وكذلك بائن أي منفصلة من النكاح : رية 
(3)

 .1/51: البدايةالهداية شرح  
 .21ورقة : الواقعا  بعالمة النون (4)

(5)
 .323ورقة : لنوازلا 

(6)
 .ماقاله( ب)في   

(7)
 .5/54: السرخسي/المبسوط 

 .اطلب لي حريتي:معناها بالعربية (8)
(9)

 .323ورقة : النوازل 
 .ابحث لي عن حريتي:معناها بالعربية (10)
 .خلي ( ب)في  (11)
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اعتق ثم ذكر  لولو قال وهب  لك رقبتك فقال هو ال اقب (1)(عتق)سبيلك وأراد به العتق 
 .(3)ال يعتق (2)[أنه]بعد هذا

لك   ذتها أن نوى الزو امرأته في جاريه فقال لها أمرها بيدك فاعتق تهرجل عاتب 
على العتق وغيره وفي مجموع  فهذا رك فيها جائزوهذا على البيع ولو قال أم  عتق

 أنا عبدك (4)[من]ا  ياالنوازل  وفي الفتاوى رجل قال المته وجهك أضوء من السر 
 .(5)يعتق

  .(7()6)(واهلل اعلم)ال يعتق  هولو قال هذا خياطة حر وقد خاطه مملوك  

                                                
 (.جر)ساقطة من  (1)
 (.ا )ساقطة من (2)
(3)

 .4/1الفتاوى الهندية  
 (.ا)ساقطة من  (4)
  .21ورقة:الواقعا  بعالمة النون (5)
 (.ب وجر)ساقطة من  (6)
(7)

 .25ورقة:الواقعا  بعالمة السين  
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 الفصل الثاني 

ريفي التدب 
(1)

 

تك ال دبر  دبر موتي أو ن  حرا أو أن  حر عنال إذا م  فأوفي  القدوري  لو ق 
وفي األمة يطأها والتدبير المقيد أن يقول  ةجر ستخدمه ويوآهبته  وله أن ي الو بيعه  زيجو 

له أن يبيعه  ولو ما  على  (2)(أو سفر كذا)أن م  من مرضي هذا أو مرض كذا 
يكن له مال أخر  الصفه التي ذكرها يعتق كما يعتق المدبر ويعتق من ثلث ماله وأن لم

 (3)سعي في ثلثي قيمته وأن كان على المي  دين سعى في جمع قيمته وولد المدبرة مدبر
 . (3)مدبر

 
 (4)(يزوجها)و ويستخدمها ويواجرها  له أن يملكها ولكن يطأها زوأم الولد ال يجو  

النسب بدون الدعوى  (5)(يثب )وال يثب  النسب بدون االعتراف فان ولد  بعدما اعترف 
ولو  (7)دين ويعتق من جميع المالأن كان على المولى  (6)السعاية االدعوى وال يلزمه

إذا عرفنا هذا جئنا إلى  غيره بنكاح فولد  منه ثم ملكها صار  أم ولد له  وطىء أمة
 . (8)ما قال في الفتاوى

                                                
(1)

تعليرق العترق برالمو  والمطلرق منره ماعلقره : وشررعا, كاالعتراق عرن دبرر وهرو مابعرد المرو  :التد ر 
يد أن يعلق بصفة على خطر الوجود وأيضا التدبير استعمال الررأي بفعرل شراق وقيرل بمطلق موته والمق

 .55التعريفا  الفقهية ص .  النظر في العواقب بمعرفة الخير 
(2)

 (.جر)ساقطة من   
(3)

 .1/156: ينظر الهداية شرح البداية 
(4)

 .ويتزوجها( ب)في   
(5)

 .ثب ( ب و جر)في   
(6)

 .331التعريفا  الفقهية ص .  بد من العمل تتميما لعتق نفسه هي ماكلف الع :السعاية 
(7)

 .1/155: الهداية شرح البداية 
(8)

 .5/311: المبسوط 
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 .(1)رجل قال لعبده إذا م  أنا ال سبيل ألحد عليك يصير مدبرا 
 .(2)اقبل فهو مدبر ال قال أو صي  برقبتك فقالولو   
المو   (3)(قبل)  موتي أن  لم تشرب الخمر ثم شرب دولو قال له أن   حر بع  

 .(4)المو  بطل عتقه فإذا مضى العتق فيه بعد مو  المولى ثم  شرب لم يرد إلى الرق
قبل ولو قال أن  مدبر على ألف درهم قال أبو حنيفة  له أن يبيعه قبل أو لم ي  

 . (5)فان ما  وهو في ملكه فأن قال قبل  وأدى األلف عتق 
 (6)[له]فهو كما كان ولو قال لبدل ألكتابه قال ال اقب ضرجل قال لمكاتبه وهب  لك بع

 . (8)ب ير شيء (7)(اعتق )لوهب  لك جميع مالي عليك فقال ال اقب
 

 لوصيه  العتق افي  -:جنس آخر
دي الذي هو قديم ألصحبه عن محمد ستة اشهر وفي الفتاوى رجل قال اعتقوا عب 

 .(9)كون صحبته سنهختار أن تثالث سنين وعن أبي يوسف هكذا والم هوعن
   

                                                
 .382ورقة : النوازل (1)
 .1/431: حاشية ابن عابدين (2)

(3)
 .بعد( جر)في   

 .1/18: الفتاوى الهندية (4)
(5)

 .1/45:الهداية شرح البداية 
(6)

 (.ا)ساقطة من   
(7)

 .عتق( ب)في   
(8)

 .5/325: السرخسي/المبسوط 
(9)

 .388ورقة : النوازل: ينظر 



 كتاب العتاق القسم التحقيقي
 

 
645 

ر عبيدي ويجعل منه للمساكين فهو على أفضلهم يخأو )ولو قال اعتقوا أفضل عبيدي 
 في الدين ولو (2)(أفضلهم على) فهو (1)( عبيدي لفي ألقيمه وفي قوله أوصي  بأفض

بمنزله ألوصيه بالعتق هذا في هذا  (3)(اين بند كان مرابنده مما بندا)قال لقوم معلومين 
 .وما سبق في مجموع النوازل (4) الفتاوى

وبطل  (6)االيصاءصح  (5)(تعالى)مريض قال اعتقوا فالنًا بعد موتي أن شاء اهلل  
ي أن شاء اهلل حر بعد موت (8)(هو)فرق بين هذا وبين ما إذا قال  (7)االستثناءوبطل 

ولو قال المته عند وصيته إذا خدم  ابني وبنتي حتى  (9)االيصاء ححيث ال يص
 . (11)ا حتى يدركا مخدمهة أن كانا ص يرين تفأن  حر  (10)است نيا

 .جر له والبنه الكل في الفتاوى له عن ابنه المي  الوالء له واأل رجل اعتق عبداً  
      

                                                
(1)

 (.ب)ساقطة من   
(2)

 .ألفضلهم( ب)في   
 .كل عبادي متساوون:معناها بالعربية  (3)
(4)

 .21: الواقعا  بعالمة النون الورقة 

(5)
 (.ب)ساقطة من  

التعريفررا  . اذا جعررل لره مايأخرذه بعررد موتره  : وأوصرى لره ,اذا أقامره وصرريا : أوصرى اليرره :االيصبا (6)
 .61الفقهية ص 

هو التكلم بالبراقي بعرد الث نيرا باعتبرار الحاصرل مرن مجمروع الترتيرب ونفري واثبرا  باعتبرار  :االستثنا (7)
 .11التعريفا  الفقهية ص, اإلقرار 

 (.ب)ساقطة من  (8)
(9)

 .21ورقة:الواقعا  بعالمة النون  
رهم  اسرت نىو َتَ راَنْوا َأي . ِء عن الشيِء ال  ْنرية  و ال  ْنَوة و الِ ْنررية و ال  ْنرريان   نااالست: استغنيا(10) بعض 

 .315/ 35:لسان العرب . عن بعض
(11)

 .26ورقة:الواقعا  بعالمة النون  



 
 

 
 :فصول  ةهذا الكتاب مشتمل على ثالث

 

 الحيلفي : الفصل األول

 

 ةألمقدمفي  :الفصل الثاني 

 

 .في الطلب وألفاظه ومسائله :الفصل الثالث 
 

 كتاب

 ةفع  ش  ال
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 ةفع  لش  اكتاب     

 

 فصول  ةهذا الكتاب مشتمل على ثالث
  (1)الحيلاألول في 
 ةألمقدموالثاني في 

 .والثالث في الطلب وألفاظه ومسائله  
نحو أن يقول المشتري لشفعه بعد الثبوت يكره باالتفاق االحيلة ألبطال  -:األول أما  

عدال أو فاسقًا ألنه  عبها سواء كان الشفيال بأس مني ونحوه وأن كانت قبل الثبوت  للشفيع إشتره
 .(2)إبطال وهو المختار وعلى هذا الحيلة في منع الزكاة ودفع الربابليس 

 )ال شفعة, تها منهلرجل ثم يبيع بقي ًا في داره هبةعلى وجوه منها أن يجعل بيت لحيلةاثم   
حب أحدى الدارين ومنها دار بجنبها دار أخرى فتصدق صا ,الن المشتري شريك (3)(للجار

ما بقي فليس للجار  (5)(وقبضه ثم باع منه) (4)(وبما تحته)بالحائط الذي يلي جاره على رجل 
سهم منها والباقي من مائة  شفعه ألنه لم يبقى جارا ومنها أن يشتري عشرها بثمن كثير أو سهماً 

 )خـأن يفس عئي األول وال شفعه في الباقي ولو خاف الباـبثمن قليل فللشفيع  ألشفعه ف
بيع الباقي على خيار ثالثة أيام ولو خاف المشتري لو اشترى السهم الواحد بالبيع  (6)(لمشتريا

لو فهو الباقي بما بقي من الثمن يشتري ألسهم الواحد على خيار ثالثة أيام  عبثمن كثير ال يبي
                                                

(1)
" وفــي. وجمعــه ًحًيــل , م مــن االحتيــال وهــي التــي تحــول المــرء عمــا يكرهــه الــى مايحبــه اســ: الحيلــة:لحيلللا 

هـو مـا : قـال النسـفي . صـود ي تقليـب الفكـر حتـى يهتـدي الـى المقهـي الحـذق فـي تـدبير االمـور وهـ" : االشباه 
 ..38التعريفات الفقهية يتلطف بها لدفع المكروه 

(2)
 .8/062: المبسوط: ظرين 
 للجاري( ب)ة في النسخ( 6)
 (.ب و جـ)ساقطة من النسخة ( 5)
 .وقبضه منه( ب)في النسخة (  4)
 .لمشتريل( أ)في النسخة  (7)
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 (2)(معناً )نه ادعى عليه لم يكن له ذلك أل أبطال ألشفعة (1)(تدر أما)أراد الشفيع إن يحلف باهلل 
له ذلك ألنه ادعى عليه  (4)ةتلجئما كان  األول باهلل أن البيع (3)(حلفه)لو أقربه ال يلزمه ولو 

 .(6)لو  أقربه يلزمه وهو خصم (5)(معناً )
ف آال (7)(ينبعشر )ولو كان البيعان صفقه واحده ففيه روايتان ومنها رجل اشترى دارا   

عشرين إلف دينار أن أخذه  الى باقي الثمن كله بوأعطى  عشرة الإ آالفدرهم ونقده عشره 
و استحقت الدار يرجع على الن المشتري اشتراها بعشرين إلفا ول االشفيع ال يأخذه إال بعشرين إلف

ألنه ظهر  الدنانير فقط ألنه لما ورد االستحقاق بطل الصرف (8)(أو)ما أدى من الدراهم البائع ب
ه فصار كمن أشترى من آخر دينار ابعثه علبه ثم ظهر انها لم يكن يظهر ان الثمن لم يكن عل

 .(9)ويرد الدنانير عليه بطل الصرف
وفي حيل الخصاف البائع يهب الدار من المشتري أو يقر بالدار ويهب المشتري مقدار   

 (10).الثمن من البائع فال شفعه فيها
                                                
  

 

 

 .ادماأر ( أ)في النسخة  (1)
 .معنى( ب وجـ)في النسخة  (0)

 .حلف( ب وجـ)في النسخة  (8)
(4)

 .416لفقهية ص التعريفات ا. في البيع وهو أن يلجئك الى أن تاتي أمرا باطنه خالف ظاهره :تلجئه 
 .معنى( ب وجـ)في النسخة  (5)
 

(6)
 .16/181: المبسوط: ظرني 
 .بعشرين( ب وجـ)في النسخة  (3)
 .و( ب وجـ)في النسخة  (6)

 

 

(9)
 .064ورقة  :الواقعات بعالمة السين  

(10)
 .8/032: الفتاوى الولواجية 
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 الفصل الثاني

 ةفي المقدم

ند من بيعه من العقار كاألوقاف ال شفعه في شيء من ذلك عوفي التجريد ما ال يجوز   
 .(1)أهل اإلسالم وقفيرى جواز بيع 

لذمه سواء في استحقاق الشفعة وكذا المأذون والمكاتب ومعتق البعض وكذا اوأهل  
فيما سوى الدار والعقار  وفي شرح الطحاوي ال شفعة, ألشفعه لجوار دار الوقف (2)(تثبتال)

ذا ملك بغير  (3)(عين)عوض هو بجب إذا ملك الت وانما تفي المنقو  ةيعني ال شفع مال وا 
عوض كالهبة والصدقة والوصيه والميراث او ملك بعوض ليس بمال كما إذا جعل مهرا في 

  .(5)فيها وكذا لو جعلها أجره شفعة (4)(دم  عمد فال)النكاح أو بدل الخلع او صولح عليها عن 
  .(5)أجره

بيع الذي لم يقاسم وخليط وهو الذي قاسم وبقي له مفي ال شريك:.  هثم الشفعاء ثالث 
هم الشريك ثم الخليط ثم الجار دوأوال (7)المالزق (6)(الجارأو )الشرب  فيفي الطريق أو  ةخلط
 .8 قالمالز 

  
                                                

(1)
 .8/073: الفتاوى الولواجية  

 .يثبت( ب وجـ)في النسخة  (2)
(3)

 (.ب هو غير وفي جـ هو مال)في النسخة  

 .دم العمد والشفعة( ب وجـ)في النسخة  (4)
(5)

 .068: شرح الطحاوي 
 

 (.ب)ساقطة من النسخة  (6)

(7)
ــزَ َق الشــيءب بالشــيء يَ َلــز  :المللق    ــَزَق اْلًتزاقــًا : قب لبزوقــاً ْل ــزً وقــد َلًصــق و . َكَلًصــَق و الَت َقــهب ْلزَ ق وَلًســقو و َأَل
 .806/ 12:لسان العرب .ق هذه ًلزْ هذه الدَّار َلًزيقةب هذه وهذه بً : ويقال. قهوكَأْلصَ 

 .068: شرح الطحاوي(( 8
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غير نافذة وأبواب  ةدار فيها منازل وباب الدار إلى سك. تجمع هؤالء الشفعاء ةلأمس
لرجل على حده إال منزاًل منها بين رجلين ولهذا  (2)(منها)وكل منزل  الدار (1)(هذا)لى االمنازل 

على ظهره فباع احد الشريكين نصيبه من المنزل فالشفعة للشريك  قالمنزل المشترك جار مالز 
الذي لم يقاسم ولو سلم الشريك شفعته أو لم يطلب عند سماعه  البيع  فالشفعة ألرباب المنازل 

واحد منهم فهو أولى من  أو سلموا اال(3)(يطلبوا عند سماعهم )ولو لم في الطريق ءألنهم خلطا
ولم  أهل السكة ولو سٌلموا جميعا فالشبفعة ألهل السكة ويستوي في ذلك المالزق وغير المالزق

 . (4)يطلبوا عند سماع البيع فالشفعة حينئذ للجار المالزق
 حتى لو عندنا نصبائهمقدر ا (5)(علىال)ثم ألشفعه للشفعاء على عدد رؤوسهم  
بين ثالث نفرا ألحدهم نصفها ولألخر ثلثها ولألخر سدسها فباع صاحب النصف  (6)(دارا)أن

جميع نصيبه وطلب الشريكان الشفعة قضى بينهما نصفين ولو حضر واحد من الشفعاء أوالً  
ه ينظر ع أخر وأثبت شفعتيواثبت شفعته فان القاضي يقضي له بجميع الشفعة ثم إذا حضر شف

أولى من إن كان الشفيع الثاني مثل الشفيع األول يقضي له بنصف الشفعة وأن كان الثاني 
ن كان  األول لما أن األول جار وهو خليط فالقاضي يبطل شفعته ويقضي بجميع الدار للثاني وا 

  (7).ةاألول ال يقضي بالشفع الثاني دون 
                                                
 

 
 

 .هذه(ب)في النسخة (1)
 (.ب)ساقطة من النسخة (0)
 .يطلبوا عند سماعهم( ب وجـ)نسخة في ال(8)

 .068:شرح الطحاوي (4) 
 .ال على( ب وجـ)في النسخة ( 5)
 .الدار (ب)في النسخة ( 4)
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عة وأثبتها بطلب بين ومات طلب الشفدار بيعت ولها شفيع ف.والشفعة ال تورث صورتها  
 .(1)ليس لهم ذلك ابقضاء أو تسليم المشتري إليه فأراد ورثته أخذه ذخقبل األ

 .(2)ثم مات يكون ميراثًا لورثته مولو كان الشفيع أخذها بالقضاء أو التسلي 
المشتري قبل حضور الشفيع فهو  (3)(باعها)والمشتري مالك حتى يأخذ الشفيع فان   

يار إن شاء أخذها بالبيع األول وان شاء بالثاني فان اخذ بالبيع األول انفسخ البيع الثاني بالخ
نع من اخذ البيع بالشفعة وان بذلها توان اخذ بالبيع الثاني تم البيعان وللشفيع إن يم

 .(5)حتى يقضي له القاضي (4)[له]لمشتريا
عليه البناء رجع الشفيع  (6)(صنقو )ومن اخذ الدار بالشفعة فبنى فيها ثم استحقت الدار  

 (7).البناء الكل في شرح الطحاوي  الذي نقد الثمن إليه بالثمن خاصة وال يرجع بقيمةعلى 
                                                                                                                                                        

 .6/04الهداية شرح البداية (1)
(1)

 .8/41: تحفة الفقهاء 
(2)

 .5/166: الفتاوى الهندية 
 .باعه( ب)في النسخة (6)

 (.ا)ساقطة من النسخة (5)
 
 

(5)
 .5/021: الفتاوى الهندية 
 .فينقض( جـ)فنقض وفي ( ب)في النسخة ( 7)

 

(7)
 .108ورقة : شرح الطحاوي 
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 الفصل الثالث

 في الطلب
ل الكرخي وفي للشفيع على المجلس قال اإلمام السرخسي هذا قو  وفي األصل الشفعة 

يهه بعد ما الفور حتى لو سكت هبن ىعل إلى ذلك وعند عامة علمائنا األصل عن محمد اشارة
  .(1)سمع فهو تسليم

ما ألشفعه عند أبي حنيفة  وعنده لو عبد فلم يطلب ال تبطأولو اخبر بالبيع صبي  
اء على إن العدد أو العدالة شرط في المخبر عنده وعندهما كالهما ليس بشرط نتبطل وهذا ب

بيعت دار بجنبه فظن أن المشتري فالن  ولهذا نظاير وفروع عرفت في الجامع الصغير  ولو
ولم  يبَسم الزوج فسكتت ثم  (3)استؤمرتإذا  (2)فسكت فإذا هو غيره كانت له الشفعة كالبكر

ولو اخبر إن فالنا اشتراها بألف درهم فسلم ألشفعة  ثم ظهر انه  (5)أن ترد (4)(لها)علمت 
 . (6)اشتراها بالدنانير وقيمتها ألف درهم فسلم صح التسليم

                                                
 .10/60 :السرخسي/المبسوط(1)

( 
2
ََل تُْنَكُح اْْلَيُِّم حتى تُْستَأَْمَر وَل تُْنَكُح اْلبِْكُر حتى تُْستَأَْذَن قالوا يا َرُسوَل  )أَنَّ النبي  صلى هللا عليه وسلم  قال( 

ِ َوَكْيَف إِْذنُهَا قال أَْن تَْسُكتَ   .5/1676:صحيح البخاري  (هللاَّ
ي فــي أمـر نفســها فـي النكــاح فهـو دليــل علـى أنــه لـيس ألحــد مــن معنــى قولـه تســتأمر فـي نفســها أ :اسلتممت (3)

األولياء أن يزوجها من غيـر اسـتئمارها أبـا كـان أو غيـره وقيـل معنـاه تسـتأمر خاليـة ال فـي مـأل مـن النـاس لكـيال 
  .6/164:المبسوط للسرخسي . يمنعها الحياء من الرد إذا كانت كارهة

 .أن لها (ب وجـ)في النسخة  ( 6) 
(5)

 .164ورقة : و النوازل16/521:و المبسوط1/012: و بداية المبتدي6/86:الهداية شرح البداية: ظرين 
(6)

 .ا160ورقة : االجناس: ينظر  
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 -:جنس أخت 
شفعته هو المختار لقوله صلى اهلل عليه وسلم  لالشفيع إذا سّلم  على المشتري  ال تبط  
وكذا لو صلى بعد الظهر ركعتين أو بعد الجمعة  (3) (2)(جيبوه قبل السالم فال ت (1)(تكلم)من )

بطلت  شفعته  (4) (لجمعهابعد ) ةأو أكثر من اربع راربعا وأن صلى أكثر من ركعتين بعد الظه
فال يكون معذورًا ولو علم بالبيع وهو في صالة التطوع فجعلها أربعا أو  الن األكثر ليس بسنة

 .(5)ستًا فالمختار إنها تبطل بخالف األربع قبل الظهر فأتمها أربعا ال تبطل
ال سبحان أو ق (6)فلو قال الشفيع بعد ما سمع أن فالنًا باع داره فقال الحمد هلل قد بطلت شفعته 

ال تبطل شفعته وكذا لو قال  (7)(يدعيها  )قبل أن فشمتهقال اهلل اكبر أو عطس  وسبحان اهلل أ
بعدما اخبر انه من اشتراها أو بكم  ةتسليما إذا طلب الشفع نمن اشتراها أو بكم اشتراها ال يكو 

 .(8)اشتراها 
  

                                                

 .كلم( ب وجـ)في النسخة ( 1)
 .3/165: مجمع الزوائد :ينظر (جيبوه سالم فال تمن تكلم قبل ال) (2)
 .164ورقة : االجناس (3)

 

 (.وجـب )ساقطة من النسخة .(4)
 

 .160ورقة : االجناس (5)

(6)
 .052:الواقعات 
 .ان طلبها( ب)في النسخة  (7) 

 .1/520: فتاوى السغدي (8)
 .فإن( ب وجـ)في النسخة (6)
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علم الشفيع بالثمن صار  (3)(2)(أن)فقال المشتري دفعته أليك  (1)(بالشفعة)ولو  طلب المشتري 
الشفيع أذا جاء . (5)له وهو على شفعته ولم يصح التمليك رلم يعلم بالثمن ال يصي (4)(وأن)له 

منك  بالشفعة بطلت شفعته الن قوله أنا شفيعك كالم  رإلى المشتري فقال إنا شفيعك وآخذ الدا
 .(6)يتأصبحت أو كيف أمس فغير محتاج إليه فصار كأنه قال للمشتري كي

  
 -:جنس أخت 

واختلفوا في لفظ (8)بطلت شفعته (7)(من شفاعت خواهم ) الشفيع إذا قال بالفارسية  
طالبها واطلبه وعند بعضهم اطلب ألشفعة  (9)(وأنا)الطلب قال بعضهم يقول طلبت الشفعة 

وقال بعضهم بأي لفظ طلب بالماضي أو  (10)(طلبت واخذت)وأخذها وعند بعضهم 
الشفيع  (12)واإلمام أبي بكر محمد بن فضل يصح وهو اختيار الفقيه أبي جعفر (11)(المستقبل)

 .(13)إذا علم بالليل ولم يقدر على الخروج واألشهاد فإن أشهد حين أصبح صح
                                                

 

 (.ب وجـ)ساقطة من النسخة  )1)

 

 

(0)
 .8/033: الفتاوى الولواجية 

 .8/036: الفتاوى الولواجية(8)
 .سوف اشفع لهم:معناها بالعربية (6)

 .8/033 :الفتاوى الولواجية (5)
 .أنا( ب )في النسخة (4)
 .أطلب الشفعة وآخذها( جـ)وفي , طلبت الشفعة وَاخذها( ب)في النسخة (7)

 .بالمستقبل( ب وجـ)في النسخة (3)
 

 
 

(6)
 .8/034: الفتاوى الولواجية 

(1
2

)
 .8/033: المصدر نفسه 

 (.ب وجـ)ساقطة من النسخة  (11)
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ستحق بالطلب وتملك باألخذ فتجب  بالبيع وفي شرح الطحاوي  الشفعة تجب بالبيع وت 
يطلب شفعته  1(بالبيع )سلم بعد البيع وهوال يعلم ولو  ححتى لو طلب الشفعة قبل البيع ال يص
وطلب أشهاد وهو أن يشهد على  (3)(وقد مر) (2)مواثبةويستحق بالطلب وهو نوعان نوع طلب 

المشتري بطلب الشفعة أو بعبارة يفهم بذلك منه الطلب في دار اشتراها وذكر حدودها األربعة 
المبيعة في يده وان سلم الى دار ال (5)(كانت)ثم أإلشهاد على البائع أن  (4)(إليٌ )ويقول سلمها 

المشتري ثم جاء الشفيع واشهد على البائع ال يصح ولو اختار الشفيع أن يطلب من المشتري 
 . (6)يصح أن كانت الدار في يد البائع

األصل  وفي (7)وفي رواية لو طلب الشفعة من البائع تصح استحسانا في شفعه الجامع 
ولو توكل  عن الغير بشراء دار وهو شفيع ثبت له الشفعة  حلو وكل المشتري بالطلب ال يص
 .(9)له الشفعة إذا باع  (8)(تال يثب)فيطلب من الموكل والوكيل بالبيع 

رجل علم بالشراء وهو في طريق مكة فطلب طلب المواثبه وعجز عن طلب األشهاد   
 .(11)يفعل ومضى بطلت شفعته لم (10)(وان)يوكل أخر حتى يطلب 

                                                
 (.ـب و ج)ساقطة من ( (1

(2)
ذا و َطَلبب اْلمبَواثََبًة ف :مواثبة  ًفيعب ًباْلَبْيًع َيْنَبًغي َأْن َيْطلبَب الشُّْفَعَة على اْلَفْوًر َساَعتًئٍذ وا  هبَو َأنَّهب إَذا َعًلَم الشَّ

 .5/170:الفتاوى الهندية .َسَكَت ولم َيْطلبْب َبَطَلْت شبْفَعتبهب 
 (.ا)ساقطة من النسخة ( 3)

4
 (.ب)النسخة ساقطة من (( 

 .كان( ب)في النسخة  (5)
 

 (6)
 .068: شرح الطحاوي 

 . 14/102:للسرخسي/المبسوط  ,لم أجدها في شفعة الجامع (7)

 .فأن( ب وجـ)في النسخة (5)
 .يثبت( ب)في النسخة  (( 8
(9)

 .16/145:بسوطالم 
(
10

 .انف( ب و جـ )في   (
(11)

 .067الورقة : الواقعات بعالمة السين 
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 (1)(ليهإ )بين وأبى المشتري أن يسلمهماب الشفعة بطل توفي شرح الطحاوي  إذا اثبت  
وأن )التوكيل ال تبطل شفعته  هأن ترك المرافعة الى القاضي بعذر من مرض أو حبس ولم يمكن

حنيفة   ا قول أبيوأن طال الزمان قيل هذ (2)(ترك من غير عذر ذكر في الكتاب انه على شفعته
 . (3)حنيفة  وعن محمد وهو رواية عن أبي يوسف   يقدر شهر وعليه الفتوى

رجل اشترى دارًا بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار أن شاء أخذها بالثمن حااًل وأن شاء انتظر  
مبًضٌي األجل وليس له أن يأخذها بثمن مؤجل وصار كخيار الشرط ال يثبت في حق الشفيع 

له أن  (4)(فكان)ن أألخذ للحال الن النقدية زيادة ووصف مرغوب في الثمن لكن له أن يمتنع م
ن إختار للبائ هذه الزيادة وأن اختار أخذها بثمن حال كان الثمن (5)(ال يلتزم) ع الى أجل وا 

عند العلم وأن سكت  األجل يطلب عند حلول األجل أو عندي عن أبي يوسف روايتان في رواية
عند علمه .عته وفي رواية بطلت عند األجل وهذا أذا طلب المواثبةإلى حين األجل بطلت شف

 (6).بالبيع فان لم يطلب فال شفعة
  
  ةمن أخر الباب  األول الشفيع إذا طلب الشفعة طلب المواثب وفي شرح القدوري 

له احضر المال حتى يسلم إليك الشفعة فقال  (7)(فقيل)واألشهاد وطلب من القاضي التمليك 
حتى اتيك بالمال قال اليفعل القاضي ذلك ألن بهذا تمليك  للقاضي اقضي لي والتسٌلمالشفيع 
 . ألٌي الينفذ  العوض اليقضي بعوض ولو قضى القاضي, بعوض 

                                                
(1)

 (.ب)طة من ساق  
(2)

 (.ب)ساقطة من   
 (3)

 .068شرح الطحاوي الورقة  
 .وكان( ب وجـ)في النسخة   (4)
 .يلتزم( ب)في النسخة   (5)
 .068الورقة : شرح الطحاوي (6)
 .قيل( ب وجـ)في النسخة  (7)
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وفي شرح الطحاوي  الشفيع إذا طلب الشفعة فقال المشتري هات الثمن وخذ شفعتك أن  
مد  أنه تبطل شفعته وبه أخذ الفقيه أبو أمكنه إحضار الثمن ولم يحضر إلى ثالثة أيام عند مح

 .(1)ليث
لوجود طلب المواثبة واألشهاد بعد ذلك مالم  لبطقال الصدر الشهيد  األصح أنه ال ت  

 (2)يسلم بلسانه ال تبطل قال المصنف كأنه اخذ بقول أبو حنيفة  وهو ظاهر المذهب
ا يرى إلحضار الثمن وفي شرح الطحاوي إذا اختصما الى القاضي يؤجل الشفيع قدر م 

وفي النصاب صبية إذا أدركت وثبت  (3)(بطل شفعته واال)فإذا حضر في تلك المدة قضي له 
لها خيار البلوغ والشفعة فطلبت الشفعة واختارت نفسها بان قالت طلبت الشفعة واخترت نفسي 

 )شفعة والخيارطلبتهما ال قولما ويبطل الثاني ألنه يمكنها أن تأو على القلب يجوز األول منه
 .(5)((4)ابو لصواهلل اعلم با

 
وعلى اله المن هين من ال يغ  تم الكتاب بعون الملك الوهاب وصلى اهلل على محمد خيت العباد

وقد وقع انتهاء النسخة الشتيفة في نهات الجمعة سابع شهت تجب من شهوت , حاد واالل
 . وتسعمائة ين وثمانينتسنه اثن

  
                                                

 (1)
 .067: شرح الطحاوي الورقة  

(2)
 .064ورقة : الواقعات بعالمة السين 

(3)
 .اَلابطلم( ا و ب )في  

(4)
 .068ورقة : شرح الطحاوي 
 (.ب وجـ)ساقطة من النسخة (4)
 

 



 الخاتمة
العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله  بالحمد هلل ر 

 أما بعد.وصحبه اجمعين والتابعين ومن تبعهم بأحسان الى يوم الدين 
سجل بعض النتائج التي توصلت أن من اهلل علي باتمام هذه الرساله فاني أبعد 

 :اليها ومن اهلل التوفيق
بن  طاهر بن احمد بن عبدالرشيدحافظ الدين  ف رحمه اهلل هو سم المصنأن أف-1

 .وكان يلقب بأفتخار الدين أو باألفتخار البخاري,الحسين السرخسي البخاري 
مامة من جهة أبيه ومن جهة سرة عريقة عرفت بالعلم واألأكان االمام ينحدر من  -2
 .مهأ
منها كتاب خزانة الفتاوى وخزانة كانت له عديد من المؤلفات المهمة في الفقه الحنفي -3

وهي موضوع هذه  وخالصة الفتاوى,وكتاب نصاب الفقيه المعروف بالنصاب ,الواقعات
 .الرسالة

 .م 1148هـ  242وتوفي سنة -م  1101هـ   482ولد المصنف سنة -4
المسائل التي النص فيها عن  من المجتهدين في رابعةيعتبر المصنف من الطبقة ال-2

 .وقد بلغ من ثقة العلماء به ان مالوا الى أقواله, صاحب المذهب 
سمي مؤلفه هذا بالخالصة وهي حقا خالصة في الفقه الحنفي حيث انها جامعة -6

للرواية خالية عن الزوائد وقد كتب فيها الفصول واألجناس على رأس كل كتاب ليكون 
 . عونا لمن بحث عن الفتوى

 قوهالذين سبكان منهج المصنف رحمه اهلل في كتابه هذا هو منهج العلماء األحناف -7
عتمد ذات التقسيمات المعروفة من تقسيم المواضبع الفقهية على كتب مثل أنه أحيث 

 .كتاب الوديعة وغير ذلك,كتاب الغصب 
خر آحين  كان المصنف يذكر احيانا اآلراء التي قيلت في المسألة دون ترجيح وفي-8

 .يرجح مايراه مناسبا



رجو من اهلل ان يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ويوفقني لخدمة دينه أوفي الختام 
   .وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين الحنيف
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 المصادر والمراجع

 . القران الكريم*
 -المخطوطات-

للشيخ اإلمام ابي العباس احمد بن محمد الناطفي /األجناس في الفروع  .1
جمعها العلى الترتيب والناطف نوع من الحلواء ثم ان ( هـ774ت)الحنفي 
 .الحسن علي بن محمد الجرجاني الحنفي رتبها على ترتيب الكافيالشيخ ابا 

وهو ألهل الفتوى غير عتيد في الفتاوى، لالمام برهان الدين  /التجنيس والمزيد .2
 (.9359)مكتبة االسد (.هـ395ت)علي بن ابي بكر المرغينياني الحنفي 

القاضي ابو نصر احمد بن منصور االسبيجاني /شرح مختصر الطحاوي  .3
 (.55593)بغداد–مخطوطات مكتبة االوقاف العلمية (هـ353ت)

حافظ الدين ابو البركات عبد اهلل بن احمد النسفي –الكافي في شرح الوافي  .4
 (.95874)مكتبة االسد مخطوطة ( هـ497ت )

لمحمد بن / مام أبي حنيفة النعمان كتائب أعالم األخيار من فقهاء مذهب اإل .5
من مخطوطات المكتبة القادرية في بغداد بالرقم ( هـ997)سليمان الكفوي ت 

[9373.] 

المام الفقيه ابي الفتح ظهير الدين عبد الرشيد بن ابي /الفتاوى الولوالجية .6
حققه وعلق عليه الشيخ ( هـ377ت بعد سنه )حنيفة ابن عبد الرزاق الولوالجي

 .بيروت–ن موسى فريوي ، منشورات دار الكتب العلمية مقداد ب

مخطوطة في مكتبة فاتح ( هـ543ت)ابو الليث بن محمد السمر قندي/ النوازل .7
 (. 3797)رقمها.تركيا

حسام الدين عمر بن عبد العزيز /الواقعات الصدر الشهيد  .8
هو يشتمل (3793)مخطوطات عاطف افندي تركيا رقم(هـ354ت)البخاري

فتاوى محمد بن الفضل –عيون المسائل –النوازل )على عدد من الكتب هي 
 (.فتاوى اهل سمر قند–واقعات الناطفي –

 -المصادر والمراجع-
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، دار المعرفة، بيروت، 3ط)، (هـ377ت)ريسُأالم، الشافعي، محمد بن إد .9
 (. م9595

، (هـ459ت)، علي بن محمدلالمدي ،األحكام في أصول األحكام .11
 (. هـ9773المكتب اإلسالمي، بيروت، )تعليق عبد الرزاق عفيفي، 

إرشـــــــاد الفحـــــــول إلـــــــى التحقـــــــق مـــــــن علـــــــم األصـــــــول، الشـــــــوكاني، محمـــــــد بـــــــن  .11
 998(.: ت.بيروت،دار الفكر العربي، )، (هـ9337)علي

أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــداهلل بـــن محمـــد بـــن :األســـتيعاب فـــي معرفـــة األصـــحاب .12
دار , 9علـــــــي محمـــــــد البجـــــــاوي ط:هــــــــح745ت,عبـــــــدالبر بـــــــن عاصـــــــم النمـــــــري القرطبـــــــي

 .هـ9793بيروت /الجيل

،  9/ ، ط  98االســرف فـــي الشــرع االســـالمي ، تـــاليف الــدكتور عمـــر فـــرو  ،   .13
 .هـ  9547

لصـحابة أبـو الفضـل شـهاب الـدين أحمـد بـن علـي ابـن محمـد األصابة فـي تمييـز ا .14
دار ,9ط,علــي محمـــد البجـــاوي :تـــح,هـــ833ت ,الكنــاني العســـقالني المعــروف بـــابن حجـــر 

 .م9993-هـ9793بيروت/الجيل 

االصل في الفروع لألمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الحنفي  .15
أماله على أصحابه ويسمى  المبسوط سماه به النه صنفه أوال ( هـ989ت )

رواه عن الجوزجاني وغيره ثم صنف الجامع الصغير ثم الكبير ثم الزيادات 
والسير الكبير والصغير وهذه هو المراد باألصول وظاهر الروايات في كتب 

طبع كتاب األصل طبعته األولى بمطبعة مجلس دائرف المعارف  الحنفية
ي الوفا األفغاني سنة العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند بتحقيق أب

 .9945/هـ9595

دار العلم للماليين، )، (م9944ت)األعالم، خير الدين الزركلي .16
 (.م9987بيروت، 

، مطبوع على (هـ783ت)أصول البزدوي، أبو الحسن علي بن محمد  .17
 (.م9947دار الكتاب العربي، بيروت، )هامش األسرار للبخاري، 

لوفا احقيق أبو ، ت(هـ797ت)أصول السرخسي، محمد بن احمد .18
 (. هـ9543دار الكتاب العربي، بيروت، )األفغاني، 
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السيد  Lإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرف العين .91
 .بيروت  -دار الفكر ، البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي أبو بكر

في ترتيب العربية والشوارد ، لسعيد الخوري الشرتوتي  داقرب الموار  .21
 .اللبناني

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، عالء الدين بن  .21
 (.9983دار الفكر العربي، بيروت، )، (هـ393ت)مسعود

أبـو الحسـين برهـان الـدين علـي بـن أبـي . بداية المبتـدي فـي فقـه اإلمـام أبـي حنيفـة .22
تحقيـق حامـد إبـراهيم كرسـون ومحمـد (. 395ت )المرغيناني الفرغاني بكر بن عبد الجليل 
 .955: هـ9533مطبعة محمد علي صبيح القاهرف . الطبعة األولى. عبد الوهاب بحيري

ية في شرح الهداية، العيني، ابو محمد محمود بن البنا .23
 (.م9997-هـ9799، دار الفكر، بيروت، لبنان، 3ط)، (هـ833ت)احمد

, محمد بن علي الملقب عالء الدين الحصكفي الدمشقي :الدر المختار .24
 .م9584بيروت/دار الفكر للطباعة والنشر , 3ط,هـ9788ت 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الزليعي، جمال الدين أبو محمد عبد  .25
 (. ت.دار الفكر، د)، (هـ443ت)اهلل بن يوسف الحنفي

ــــى بــــن المرتضــــى /البحــــر الزخــــار .26 مطبعــــة ( هـــــ877ت)احمــــد بــــن يحي
 .م9974ط/مصر-السعادف

 .(هـ497)للزركشي ت ،البحر المحيط في اصول الفقه .27

ائرف المعارف العثمانية، حيدر ، مطبعة د9ط)، لبخاريا ،التاريخ الكبير .28
 (.م9947اباد التركي، 

، (هـ894ت) انيـــعلي بن محمد بن علي الجرج /التعريفات للجرجاني .29
 .9، ط(هـ9773)بيروت-ربيإبراهيم األبياري، دار الكتاب الع: تح

مطبعة مصطفى ( هـ894)التعريفات أبو الحسن علي بن محمد ت  .31
 .م 9938-هـ9534 –البابي الحلبي 

محمد عميم االحسان المجددي البركتي ، محمد /التعريفات الفقهية .31
 .بيروت، لبنان–علي بيضون ، دار الكتب العلمية 
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 (المناويمحمد عبد الرؤوف  /التوقيف على مهمات التعاريف .23
. د: تحقيق، 1113: 1، طدمشق, بيروت  -دار الفكر,  (هـ259-1301

 .محمد رضوان الداية

االمام ابي عبد اهلل محمد بن الحسن الشيباني / الجامع الكبير .33
 .بيروت-دار الكتب العلمية ( هـ989ت)

االمام ابي عبد اهلل محمد بن الحسن الشيباني  /الجامع الصغير  .34
 .9ط(9774)بيروت -عالم الكتب  ( هـ989ت)

أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن أدريس بن المنذر :الجرح والتعديل .35
وهي . م9933-هـ9349بيروت /دار احياء التراث العربي.9ط,هـ534ت ,التميمي الرازي 

م بمطبعة دار المعارف 9933التي طبعت سنة طبعة مصورف على الطبعة االولى 
 .العثمانية بحيدر آباد الدكن

عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي  /الجواهر المضية في طبقات الحنفية .36
  .948/ 9، كراتشي -مير محمد كتب خانه (هـ443-494 )الوفاء القرشي أبو محمد

( هـ989ت)االمام ابي عبد اهلل محمد بن الحسن الشيباني  /الحجة  .37
 .مهدي حسن الكيالني: ، تح 5هـ، ط9775بيروت،  -عالم الكتب  

دار الغرب  487ت ,شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي : الذخيرف .38
 .تح محمد حجي,بيروت 

محمـد عبـد القـادر عطـا، مكتبـة البـاز :تحقيق : للبيهقي :السنن الكبرى  .93
.م4331هـ 4141ة المكرمة،مك:

( هـ989ت)االمام ابي عبد اهلل محمد بن الحسن الشيباني  /السير  .41
 .مجيد خدوري:  ، تح9، ط9943بيروت –الدار المتحدف للنشر 

ـــــة .41 ـــــاب العربـــــي 948طاشـــــكبري زاده ت : الشـــــقائق النعماني هــــــ دار الكت
 .بيروت

-هـ9773) 3اسماعيل الجـوهري ط. الصحاح تاج اللغة، وصحاح العربية .42
 .( م9983
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، تحقيق (هـ357ت)الطبقات الكبرى، محمد بن سعد كاتب الواقدي .43
 (.دار صادر، بيروت)إحسان عباس، 

، (راألنوار في طبقات االخبا حلواق)الطبقات الكبرى، المسماف  .44
احمد بن علي، طبعة بوالق، مصر، الشعراني، أبو الواهب عبد الوهاب بن 

 (.هـ9384

تقي الدين بن عبد القادر التميمي . الطبقات السنية في تراجم الحنفية   .45
مطبعة األهرام . تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ( هـ9773)الداري الحنفي ت 

  .م9947القاهرف . 

 -العربـيدار الكتـاب ،948  ،طاشـكبري زاده /العقد المنظـوم فـي ذكرأفاضـل الـروم .46
 .9/979، 9593 ، بيروت

–للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ، مصر . الفتاوى الهندية  .47
 .هـ9597 –القاهرف 

دار االكتب (هـ494ت )الفروع محمد بن مفلح المقدسي ابو عبد اهلل  .48
 .ابو الزهراء حازم القاضي: ، تح9هـ، ط9798 –بيروت –العلمية 

، مكتبة الخياط، (هـ583ت)إسحاقالفهرست، ابن النديم، محمد بن  .49
 .م9843بيروت، 

الفواكه الدواني في شرح رسالة ابي زيد القيرواني للشيخ احمد بن غنم  .51
 . (هـ  937) بن سالم بن مهنا النظراوي المالكي االزهري 

لمحمد بن عبد الحي اللكنوي ت / الفوائد البهية في تراجم الحنفية  .51
 .، بال تاريخ9نان طلب –دار المعرفة، بيروت ( هـ9577)

القاموس المحيط، الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب  .52
 (. هـ9557، المطبعة الحسينية، مصر، 9ط)، (هـ894ت)الشيرازي

الكامل في التاريخ، ابن األثير، علي بن أبي  .53
 (.4/97(. )م9943دار صادر، بيروت، )الكرم محمد بن عبد الواحد الشيباني، 
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( هـ989ت)بي عبد اهلل محمد بن الحسن الشيباني االمام ا /الكسب .54
، دكتور سهيل 9هـ، ط9777دمشق –دار النشر عبد الهادي حرصوني 

 .زكار

دار الدعوف، استانبول، )، (هـ785ت)المبسوط، شمس الدين السرخسي .55
 (.م9984-هـ9774تركيا، 

–دار النشر ( 989ت)محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني /المبسوط .56
 .كراتشي، تح ابو الوفا االفغاني-القران والعلومادارف 

ت ,أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي :المجموع شرح المهذب .57
دار الفكر للطباعة والنشر ,  9تح محمود مطرحي ط. هـ444
 .9994-هـ9794بيروت/

مطبعة السعادف، )، (هـ949ت)المدونة الكبرى، اإلمام مالك بن انس .58
  (. مصر

تصحيح ، (هـ447ت)احمد بن محمدبن علي الفيومي /المصباح المنير .59
 .هـ 9533مصر.مطبعة مصطفى البابي الحلبي  9مصطفى السقا ط: 

محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو :المقنع المطلع على أبواب .61
محمد :تح.م9989-هـ9779بيروت /المكتب االسالمي .هـ479ت ,عبداهلل

 .بشير االدلبي

محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد  /المطلع على أبواب الفقه .61
: ، تحقيق9989 – 9779، بيروت -المكتب اإلسالمي (هـ479 -473 )اهلل

 .محمد بشير األدلبي

ـــد فـــؤاد َعْبـــد البــــاقي ،  .62 اْلُمْعَجـــم المفهـــرس أَلْلَفـــاظ اْلقُـــْرآن الكــــريم ، لُمَحمب
 .هـ 9548مطابع الشعب ، مصر ، الَطْبَعة اأُلوَلى ، 

تحقيق احمد ( هـ377)رب من الكالم االعجمي، ابو منصور الجوالقي تالمع .63
  .م 9944طبعة طهران . محمد شاكر
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, هــ 744ت ,ابراهيم بن علي بـن يوسـف الشـيرازي أبـو أسـحق: المعونة .64
 .علي عبد العزيز العميريني. تح د 9الكويت ط/جمعية احياء التراث,دارالنشر 

المغني، ابن قدامة، موفق الدين عبد اهلل بن احمد بن محمد  .65
عبد الفتاح الحلو، .عبد المحسن التركي، د.د: ، تحقيق(هـ437ت)ألمقدسي

، (ت.، هجر للطباعة والنشر، القاهرف، دار الكتب العلمية، بيروت، د9ط)
المقنع في فقه اإلمام احمد، ابن . وبهامشه الشرح الكبير على متن المقنع

 (.ت.دار الكتب العلمية، بيروت، د)امة، قد

المنتقــى شــرح موطــا مالــك، البــاجي، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن  .66
هـــــ، دار 9559، مطبعـــة الســــعادف، مصـــر، 9ط)، (هـــــ797ت)ســـعد االندلســـي

 (. الكتب العلمية، بيروت

 .وزارف االوقاف والشؤون الدينية، الكويت /الموسوعة الفقهية   .67

،  (749ت) علي بن الحسن بن محمد السغدي/ النتف في الفتاوى .68
 ، 3، طاألردن –عمان , بيروت :: مدينة النشر  دار الفرقان, مؤسسة الرسالة 

 .صالح الدين الناهي. د: ق ، تحقي9777

النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير الجوزي، أبو السعادات  .69
مد الطناحي، محمود مح: ، تحقيق(هـ474ت)المبارك بن محمد بن محمد

، المكتبة اإلسالمية ومطبعة عيسى البابي الحلبي 9ط)وطاهر احمد الراوي، 
 (.م9945وشركاؤه، مصر، 

المرغيناني، برهان الدين أبو الحسن علي / الهداية شرح بداية المبتدي .71
، دار الكتب العلمية، 9ط)، (هـ395ت)بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني

، (هـ347ت)، إبراهيم إسماعيل بن يحيى/ مزنيهـ مختصر ال9797بيروت، 
 . 994 . مطبوع بهامش ُأالم، دار الفكر

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد : بداية المجتهد .71
 .بيروت/دار الفكر, هـ393ت ,

تاريخ اداب اللغة العربية لجرجيس زيدان، مراجعة وتعليق شوقي   .72
 .بال تاريخ 9طمصر  –ضيف دار الهالل، القاهرف 
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المكتبة )البغدادي، ابو بكر احمد بن علي،  لخطيباتاريخ بغداد،  .73
 (. ت. السلفية، المدينة المنورف، د

لزين الدين قاسم بن قطلويغا ت / تاج التراجم في طبقات الحنفية .74
العربي كارل /تاريخ األدب. م 9943 9بغداد ط –مكتبة المثنى ( هـ849)

الهيئة المصرية  –ة الجديدف للترجمة العربية ط ، الطبع(م9934)بروكلمان ت 
دار المعارف بمصر،  –م والطبعة القديمة للترجمة العربية ط 9995للكتاب، 
 .م9944

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزليعي، فخر الدين عثمان بن  .75
  (.ت.دار المعرفة، بيروت، لبنان، د)، (هـ475ت)علي

، حققه ( هـ359)عالء الدين محمد ت. السمرقندي . تحفة الفقهاء  .76
 .مطبعة دمشق( .م9938/هـ9544)محمد زكي عبد البوط .د

يحيى بن شرف بن مري النووي أبو  /(لغة الفقه)تحرير ألفاظ التنبيه  .77
عبد الغني  :، تحقيق9778 ، 9، طدمشق -دار القلم (هـ444-459)زكريا
 .الدقر

، دار 9ط)العلمي،  تذكرف الحفاظ، الذهبي، تصحيح عبد الرحمن يحيى .78
 (.هـ9547احياء التراث العربي، بيروت، 

) ابو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي: تقريب التهذيب .79
 .9/94،  9، ط(م9984-هـ9774)سوريا-محمد عواصه ، دار الرشيد: ، تح(هـ833ت

طبعة ، (هـ479)ابن جـزي أبي القاسم ت /تقريب الوصول الى علم االصول .81
 .(م9997 –هـ 9797) بغداد

ابو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني : تهذيب التهذيب .81
 .947/  9.  9، ط(م9987-هـ9777)بيروت  -، دار الفكر(هـ833ت)الشافعي

، (هـ473ت) ابو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي: تهذيب الكمال .82
، 9، ط(م9987-هـ9777)بيروت-بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة. د: تح
3/343. 

دار .هـ279ت ,محمد أمير المعروف بأمير شاه : تيسير التحرير .32
 .الفكر بيروت
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/ دار الكتب العلم,887ت ,شمس الدين األسيوطي :جواهر العقود .84
 .بيروت

عبد اهلل بن احمد بن محمد  ، ابيإلبن عابدين /حاشية ابن عابدين  .85
 .بيروتدار الكتب العلمية، (هـ9333ت)بن عابدين بن حزم 

احمد بن محمد بن اسماعيل /حاشية الطحاوي على مراقي الفالح  .86
 .5هـ،ط9598مصر –هـ، دار النشر المطبعة الكبرى 9359الطحاوي الحنفي 

ت ,شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سالمة القليوبي:حاشية قليوبي .87
مكتب البحوث ,هـ9799بيروت سنة النشر /دار الفكر لبنان,هـ 9749
 .والدراسات

عبدالحميد ابن :حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج .88
 .ت.د.بيروت/دارالفكر للطباعة والنشر.حسن الشرواني الداغستاني المكي

أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهيم : خزانة الفقه  .89
-هـ9584بغداد ,مطبعة أسعد ,هـ تح صالح الدين ناهي 543ت .السمرقندي

9944. 
دار الكتب العلمية , عاي حيدر:ام شرح مجلة االحكامدرر الحك .91

 .تعريب المحامي فهمي الحسيني.بيروت/لبنان

( هـ738ت) ابو بكر أحمد بن علي بن منجويه األصبهاني: رجال صحيح مسلم  .91
 ،9/48،  9، ط( هـ9774)بيروت-، دار المعرفة

روضة الطالبين عمدف الفتين لمحيـي الـدين يحيـى بـن شـرف ابـي زكريـا  .92
 . م9993 –هـ 9793، دار الفكر للطباعة ، سنة ( هـ 444: ت ) لنووي ا

محمـد بـن اسـماعيل :ل السالم شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الحكامسب .93
دار ,7تــــح محمـــد بـــن عبـــدالعزيز الخــــولي ط.هــــ9983ت ,الصـــنعاني األميـــر 
 .م9947-هـ9549بيروت /احياء التراث العربي 

، (هــ379ت) ابو عبد اهلل محمد بن يزيـد القزوينـي: سنن ابن ماجه     .31
 ( .ت.د)بيروت-محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر : تح
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) ابـــو عيســـى محمـــد بـــن عيســـى الترمـــذي الســـلمي: ســـنن الترمـــذي     .39
-أحمــــد محمــــد شــــاكر وآخــــرون ، دار إحيــــاء التــــراث العربـــــي: ، تــــح(هـــــ373ت

 (. ت.د)بيروت
) عبــــــداهلل بــــــن عبــــــدالرحمن أبــــــو محمــــــد الـــــــدارمي: ســــــنن الــــــدارمي   .39
ــــح(هـــــ399ت ــــي : ، ت خالــــد الســــبع العلمــــي ، دار الكتــــاب , فــــواز أحمــــد زمرل

 . 4، ط(هـ4147)بيروت-العربي
ابــــو عبــــد الـــرحمن أحمــــد بــــن (: المجتبـــى)ســـنن النســــائي الصــــغرى     .37

عبـــد الفتـــاح أبــو غـــدف ، مكتـــب المطبوعـــات : ، تــح(هــــ949ت)شــعيب النســـائي
. 3، ط(م4399-هـ4149)حلب-ةاإلسالمي

علـــي بـــن عمـــر ابـــو الحســـن الـــدارقطني البغــــدادي : ســـنن الـــدارقطني  .39
.تح السيد عبداهلل هاشم يماني المدني, دار المعرفة بيروت ,  999ت,

ــدارمي  .33 ــدارمي:ســنن ال ــدارمي )لل ــد الــرحمن ال أبــو محمــد عبــد اهلل بــن عب
ني،دار مـــــــــع تخـــــــــريد الـــــــــدارمي للســـــــــيد عبـــــــــد اهلل هاشـــــــــم اليمـــــــــا(هــــــــــ399ت

.م4399هـ ـ4999المحاسن،مصر،

،تحقيـق عبـد (هــ949أبو عبد الرحمن النسـائي ت)للنسائي:سنن الكبرى  .444
هــــ 4،4144،ط4الغفــار البــداري وســيد كســروي، دار الكتــب العلميــة،بيروت،ج

.م4334

سير اعالم النبالء، الذهبي، اشرف على التحقيق شعيب االرنؤط،  .111
 (. م9983مؤسسة الرسالة، بيروت، )

كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف : شرح فتح القدير ، تأليف  .112
-هــــ9589)مصـــر  –مصـــطفى الحلبـــي  -، 9، ط (هــــ489ت)بـــابن الهمـــام 

 . (م9947
شرح التلخي  في علوم البالغة جالل الدين بن عبد الرحمن القزويني  .113
 .3لبنان ط -دار الجيل بيروت( 459ت )
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عبداهلل محمد بن عبداهلل الزركشي شمس الدين أبي : شرح الزركشي .114
بيروت سنة النشر /دار الكتب العلمية لبنان.443ت,المصري الحنبلي 

 .قدم له ووضع حواشيه عبدالمنعم خليل ابراهيم.هـ 9735

لإلمام أكمل الدين محمد بن : شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير  .115
 . 45 /  3بمصر، –محمد ، مطبعة مصطفى ( هـ 484) محمود البابرتي 

عالم , 9739ت ,منصور بن يونس بن ادريس البهوتي : شرح منتهى األرادات .116
 .3بيروت ط/ الكتب

لمحمد ابن حبان بن أحمد ابو حاتم التميمي البستي :صحيح ابن حبان .117
شعيب :تح,م9995-هـ9797. بيروت–مؤسسة الرسالة /دار النشر .537ت,

 .األرنؤوط
ت ,اسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي محمد بن :خاريصحيح الب .118

 -هـ9774بيروت /دار ابن كثير اليمامة 5ط,البغا  مصطفى ديب.تح د,334
9984. 

، (هـ349ت)صحيح مسلم، ابو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري .119
م، مطبوع مع الشرح 9943، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 3ط)

 (.للنووي

، (هـ474ت)طبقات الفقهاء، الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي .111
 (. م9987دار القلم، بيروت، )

طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية، لإلمام نجم الدين بن حف   .111
-هـ9774، دار القلم، بيروت، 3ط)، تحقيق خليل الميس، (هـ354ت)النسفي
 (. م9984

، (هـ449ت)دين عبد الوهابطبقات الشافعية الكبرى، السبكي، تاج ال .112
 (. م9947مطبعة البابي الحلبي، مصر، )تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، 

طبقات خليفة، ابن خباط، أبو عمر خليفة بن خباط العصفري، تحقيق  .113
 (. م9944، مطبعة العاني، بغداد، 9ط)ضياء العمري، 
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او . يعلي جلبي بن امر اهلل المعروف بابن الجنائي . طبقات الحنفية  .114
بغداد،  –، مطبعة الوقف السني (947)رقم الترجمة . قنالي زادف الجزء الثاني 

 .تحقيق الدكتور محي هالل السرحان 

دار الكتب , 9539محمد شمس الحق العظيم آبادي : عون المعبود .115
 .3بيروت ط/العلمية

عيون المسائل في فروع الحنفية البي الليث نصر بن محمد  .116
والبي القاسم عبد اهلل بن احمد البلخي وهو في تسع ( هـ544ت )السمرقندي 
حققه وقدم له وترجم لمصنفه الدكتور صالح الدين (: 599ت )مجلدات 
 .م مطبعة اسعد بغداد9944-هـ 9584الناهي 

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن مكي :غمز عيون البصائر .117
دار الكتب العلمية .هـ 9798الحسينس الحموي الحنفي 

 .موالنا السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي: تح.هـ9773بيروت/بنانل

ابو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي /فتاوى السغدي  .118
 3م، ط9987-هـ9777بيروت –مؤسسة عمان االردن –دار الفرقان (هـ749)

 .صالح الدين الناهي.د:المحامي

الحنفي مصطفى بن عبداهلل القسطنطيني الرومي :كشف الظنون .119
 بيروت/دار الكتب العلمية,  9744ت,

/ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي/كشاف القناع عن متن اإلقناع .121
كشف .9773/بيروت-دار الفكر/هالل مصيلحي مصطفى هالل:  تحقيق
لمصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني الرومي الحنفي المشهور / الظنون 

دار وطبعة .، بال تاريخ9اد طمكتبة المثنى، بغد( هـ9744)بحاجي خليفة ت 
 .9993 – 9795 ، بيروت -الكتب العلمية

ابو الحسن علي بن محمد بن , كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي  .121
تأليف عالء الدين عبدالعزيز أحمد بن محمد البخاري (.783ت )الحسين 

 .5/348م 9947دار الكتاب العربي بيروت (.هـ457ت)
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 إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي /معرفة األحكاملسان الحكام في  .122
 9595 ، 3، طالقاهرف -البابي الحلبي ،( هـ883ت )المعروف بابن الشحنة 

– 9945. 

لسان العرب، البن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  .123
 (. ت. ، دار صادر، بيروت، د9ط)، (هـ499ت)المصري

 إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي /لسان الحكام في معرفة األحكام .124
 9595 ، 3، طالقاهرف -البابي الحلبي ،( هـ883ت )المعروف بابن الشحنة 

– 9945. 

ت ,أحمد عبدالحليم بن تيميه الحراني ابو العباس :مجموع الفتاوى .125
 .تح عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي,مكتبة ابن تيميه , 438

مكتبة ,439ت,أبي بكر عبدالقادر الرازي محمد بن :مختار الصحاح .126
 .تح محمود خاطر,بيروت /لبنان ناشرون

، مطبوع بهامش ُأالم، (هـ347ت)، إبراهيم إسماعيل بن يحيى/ مختصر المزني .127
 994 . دار الفكر

مجمع الزوائد ومنيع الفوائد، الهيثمي، نور الدين علي بن أبي  .128
الكتاب العربي، مطبعة الكتب دار الرياث للتراث، دار )، (هـ874ت)بكر

 (.السلفية، المدينة المنورف

هـ 439ت,محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي:مختارالصحاح .129
 .م9993-هـ9793.بيروت /مكتبة لبنان ناشرون 9ط,محمود خاطر:تح

ت ,أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي :معتصر المختصر  .131
 .القاهرف/عالم الكتب مكتبة بيروت,875

عبد الرحمن بن محمد بن / االنهر شرح في ملتقى االبحر مجمع .131
–هـ، دار الكتب العلمية 9748سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده ، ت 

 .9هـ ، ط9799-بيروت 

( هـ434ت) الحموي أبو عبدا هلل لياقوت بن عبدا هلل/معجم البلدان  .132
 .بيروت–دار الفكر 
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َحاِمد . د : قلعة جي ، تحقيق  ُمْعَجم لغة اْلِفْقهاء ، لُمَحمبد رواس .133
 .هـ9778صادق قنيبي ، مؤسسة الِرَساَلة ، الَطْبَعة الثانية ، َبْيُرْوت ، 

ــــا ،            .134 ــــارس بــــن زكري ــــد بــــن ف ــــن َأْحَم ــــة ، ألبــــي اْلَحَس ــــاِييس اللبَغ ُمْعَجــــم َمَق
 َعْبـد السـالم هـارون ، َدار الكتـب العلميـة ، َبْيـُرْوت: ، تحقيق ( هـ  593ت ) 

 .، بال تاريخ 
دار مكتبة ) للعالمة اللغوي الشيخ أحمد رضا ، : معجم متن اللغة  .135

  .( م9938هـ ـ 9544بيروت ، –الحياف 

: ، تحقيق( هـ9757ت )ابي محمد بن غانم البغدادي/مجمع الضمانات .136
 محمد احمد سرح، وعلي جمعه محمد.د.أ

، (هـ444ت)مختار الصحاح، الرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادر .137
 (. م9988مكتبة لبنان، )

، (هـ539ت)مختصر الطحاوي، أبو جعفر احمد بن سالمة الطحاوي .138
 (.هـ9547مطبعة دار الكتاب العربي، القاهرف، )أبو ألوفا األفغاني، : تحقيق

لصفي الدين بن المؤمن بن عبد  /مراصد االطالع في االمكنة والبقاع .139
 .( هـ449)الحق الحموي البغدادي ت

، دار أحياء 3ط)بشرح النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف الدين، مسلم  .141
 (.م9943-هـ9593التراث العربي، بيروت، 

ابو بكر عبداهلل ابن ابي محمد بن ابي شيبة :مصنف ابن ابي شيبة .141
  .تح كمال يوسف الحوت, الرياض / مكتبة الرشد, 353ت ,الكوفي

اهلل ياقوت بن  معجم البلدان، ياقوت الحموي، شهاب الدين أبي عبد .142
 (. ت.دار صادر، بيروت، د)، (هـ434ت)عبد اهلل

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضا كحالة،  .143
 (. م9934مكتبة الترقي، دمشق، )

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، محمد  .144
 (. م9938مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، )الخطيب، 
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ابو الفتح ناصرالدين بن عبدالسيد بن علي :المغرب في ترتيب المعرب .145
،تحقيق  9ط(م9949)مكتبة اسامة بن زيد ـ حلب(هـ497هـ ـ 358)بن المطرز

 .748، محمود فاخوري وعبدالحميد مختار
: ،تحقيقكارخانه تجارت كتب ، جمعية المجلة، مجلة األحكام العدلية .146

 .نجيب هواويني
-هـ9774) 9عبد الملك السعدي ط.تحقيق د ،للسمرقندي، ميزان االصول .147

 (.3/479( )م9984

محمــد بــن عبــد الــرحمن المغربــي /مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل .148
 .3ط/هـ9598/بيروت-دار الفكر( هـ937ت /)أبو عبد اهلل

شمس الدين محمد بن ابي العباس / نهاية المحتاج الى شرح المنهاج .149
مطبعة ( الشهير بالشافعي الصغير( )هـ9777ت )ابن شهاب الدين الرملي 

 .م9985-هـ9534مصر –البابي الحلبي 

البي الحسن احمد بن محمد بن احمد بن جعفر /مختصر القدوري .151
كامل محمد عويضة، : تحقيق ( هـ738ت)القدوري الحنفي البغدادي 
 .بيروت ، لبنان–منشورات دار الكتب العلمية 

المعروف بكشاف . ميةموسوعة االصطالحات العلوم االسال .151
بيروت  –للشيخ المولوي محمد اعلى بن علي التهانوي . اصطالحات الفنون

. 
وفيات األعيان وأبناء أنباء الزمان، ابن خلكان، شمس الدين احمد بن  .152

دار صادر، ودار الثقافة، )إحسان عباس، : ، تحقيق(هـ489ت)محمد
 (. بيروت
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 فهرس اآليات القرآنية

 

 الصفحة اآلية  

 722 إنك من المنظرين 1

 722 ربي أنظرني إلى يوم يبعثون 7

 72 والسارق والسارقة 3

   

 721 ويؤثرون على أنفسهم  5

 

 فهرس األحاديث النبوية

 

 الصفحة الحديث  

 71 إذا دخلت العشر 1

 792 اءكم شفأن هللا لم يجعل  7

 722 وم أن دعوة المظل 3

 722 أن من قلم أظافره  7

 71 اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك   5

 71 بسم هللا وهللا أكبر 2

 725 ال يتمنى أحدكم الموت  2

 725 لعن هللا في الخمر  9

 711 رى األوداجما أنهر الدم وأف 11

 722 من ترك الصالة متعمدا   11

 733 من تكلم قبل الصالة  17

 77 بل الصالة من ذبح ق 13

 77 من كان له سعة 17
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 فهارس األعالم

 

 الصفحة مصطلحات األعالم 

 93 إبن رستم  1

   

 27 أبو الليث 3

 53 أبو حنيفة 7

 329 أبو القاسم  5

 729 أبو جعفر األستروشني 2

 329 أبو القاسم 2

 713 أبو حفص 2

 713 أبو سليمان الجوزجاني 9

 317 أبو شجاع 11

 717 أبو علي الدقاق 11

 777 أبو مطيع البلخي 17

 53 أبو يوسف 13

   

 735 إسماعيل بن أحمد 15

   

 172 اإلمام البزدوي 12

 773 اإلمام الصفار 12

 725 الحاكم عبد الرحمن  19

 193 الحسن بن زياد 71

 777 الخوميني 71

 712 الزعفراني 77

 27 الزندويستي 73

 711 يالشافع 77

 111 الصدر الشهيد 75

 119 الفضلي 72

 27 القاضي اإلمام  72

 57 القدوري 72

 95 الكرخي 79

 95 المتأخرون 31
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 117 واهر زادة خ 31

 139 خلف بن ايوب 37

 22 زفر 33

 112 ر الدين الميرغينانييظه 37

 777 عصام بن يوسف  35

 322 علي الرازي 32

 111 عمر النسفي 32

 352 فخر الدين قاضي خان  32

   

 52 محمد 71

 192 محمد بن القاسم البقالي 71

 27 اعة محمد بن سم 77
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